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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm. : 10/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 27 de novembre de 2018 
Horari: de 20:08 a 01:20 hores   
Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba (PDECat) 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 

- Josep Àlvarez i Picos (ERC) 
- Ramon  Arnabat i Mata (VeC) 
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC) 
- Anna Doblas i Ruiz (PDECat) 
- Raimon Gusi i Amigó (PDECat) 
- Mònica Hill i Giménez (ERC)  
- Josep Maria Martí i Ràfols (PDECat) 
- Marcel Martínez i Mañé (CUP)  
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC) 
- Joan Manel Montfort i Guasch (PDECat) 
- Meritxell Montserrat i Mestres (PDECat)  
- Francesc Oliva i Bueno (CUP)  
- Toni Peñafiel i Hervás (VeC) 
- Josep Ramon i Sogas (PP) 
- Dolors Rius i Marrugat (PDECat) 
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)  
- Aureli Ruiz i Milà (PDECat) 
- Pere Sàbat i Lluverol (ERC) 
- Laia Santís i Martí (CUP) 
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC) 

 
Excusa la seva absència: 
 

- Cap 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Amb caràcter previ a l’inici dels punts de l’ordre del dia, el Sr. Francisco 
Romero (PSC) dedica unes paraules en record de qui va ser regidor de 
l’ajuntament entre els anys 1983 i 1987 i va estar estretament vinculat al 
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món de les AMPA i al món sindical, Sr. Manel Segura qui va morir en dates 
recents. 
 
 
1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària 

de 16/10/2018. 
 
 
S’aprova per assentiment l’acta de la sessió plenària del dia 16 d’octubre de 
2018. 
 
 
ALCALDIA 

 
2. 68/2018/EG_INF ADMINISTRADORS FESTA MAJOR. Donar 

compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de novembre 
de 2018 de nomenament dels administradors i administradores de la 
Festa Major de 2019. 

 
 
De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el 
dia 11 de febrer de 1980, i amb l’apartat 3.1.2 del vigent Protocol de la 
Festa Major de Vilafranca, es dona compte del nomenament dels 
administradors i administradores de la Festa Major d'aquesta vila, que s’ha 
de celebrar l’any 2019, a les persones següents: 
 

• SARA BAEZA GALÍ 
• JOSEP BATET ROVIROSA 
• GUILLEM CODORNIU MIRET 
• JONATHAN MORENO MOLINA 
• LAURA PASCUAL ALBERTÍ 

 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) dóna les gràcies als nomenats per haver acceptat 
l’encàrrec. Ser administrador és una tasca no retribuïda a la que s’hi ha de 
dedicar moltes hores i creu que si els administradors no fessin la seva feina, 
no s’obtindrien les quantitats que s’obtenen dels col·laboradors amb la 
festa. 
 
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) agraeix que els administradors assumeixin 
aquesta responsabilitat de manera desinteressada. Els desitja que gaudeixin 
molt amb l’experiència i en la mesura de les seves possibilitats, s’ofereixen 
a donar un cop de ma. 
 
El Sr. Pere Sàbat (ERC) expressa el seu record als presos i exiliats polítics. 
Dona moltes felicitats als administradors. Els encoratja a ser valents i a 
donar la seva visió de la festa major i desitja que gaudeixin dels bons 
moments. 
 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) felicita als administradors pel fet d’acceptar la 
tasca. Desitja que la gaudeixin i dóna les gràcies en nom de tots. 
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El Sr. Francisco Romero (PSC) els dóna les gràcies per acceptar aquest 
repte i es posen a la seva disposició i els desitja molta sort. 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) felicita als administradors pel nomenament. 
Segurament durien pensar que és molta feina, que ho és, però realment 
compensa. Els desitja molta sort i encerts i es posen a disposició com a 
grup i com a Govern. 
 
L’alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que queda palès que compten amb 
el recolzament de tots els grups. Ser administrador per a una persona de 
Vilafranca és un orgull i els anima a que ho gaudeixin i els desitja molta sort 
i els dona molts ànims. 
 
 
SERVEIS CENTRALS I HISENDA 
 
3. 2/2018/HIS_PG PRESSUPOST 2019 Aprovació inicial si escau, del 

Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2019. 
 
 
La Comissió informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple 
Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: 
 
PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a 
l'any 2019, integrat pel de la pròpia Entitat, Serveis Municipals de 
Comunicació SL, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Entitat 
Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, Fundació de la 
Festa Major, i Fundació VINSEUM Museu de les cultures del vi de Catalunya, 
amb el detall següent: 
 
• GENERAL CONSOLIDAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal ....................................  21.726.205,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  18.076.796,00 
Cap. 3  Despeses financeres ......................................  127.643,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  6.124.195,00 
Cap. 5  Fons de contingència i altres imprevistos .......... 60.000,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals .............................................  5.483.300,00 
Cap. 7  Transferències de capital ................................  90.000,00 
Cap. 8  Actius financers .............................................  63.711,00 
Cap. 9  Passius financers ...........................................  2.839.022,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  54.590.872,00 
 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
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1) Operacions corrents 
Cap. 1  Impostos directes ..........................................  18.559.000,00 
Cap. 2  Impostos indirectes .......................................  625.000,00 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  16.684.671,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  13.922.935,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  537.984,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital ................................  1.586.152,00 
Cap. 8  Actius financers .............................................  30,00 
Cap. 9  Passius financers ...........................................  2.675.100,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  54.590.872,00 
 
 
• ENTITAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal ....................................  18.071.508,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  12.093.907,00 
Cap. 3  Despeses financeres ......................................  119.506,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  8.698.165,00 
Cap. 5  Fons de contingència i altres imprevistos .......... 60.000,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals .............................................  4.201.000,00 
Cap. 7  Transferències de capital ................................  150.000,00 
Cap. 8  Actius financers .............................................  12,00 
Cap. 9  Passius financers ...........................................  2.839.022,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  46.233.120,00 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Impostos directes ..........................................  18.559.000,00 
Cap. 2  Impostos indirectes .......................................  625.000,00 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  8.539.310,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  13.616.110,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  781.540,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital ................................  1.437.030,00 
Cap. 8  Actius financers .............................................  30,00 
Cap. 9  Passius financers ...........................................  2.675.100,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  46.233.120,00 
 
 
• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
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Cap. 1  Despeses de personal ....................................  743.300,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  203.700,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals .............................................  60.000,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  1.007.000,00 
 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  262.180,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  684.800,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  20,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital ................................  60.000,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  1.007.000,00 
 
 
• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal ....................................  896.337,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  4.713.836,00 
Cap. 3  Despeses financeres ......................................  7.137,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals .............................................  1.210.000,00 
Cap. 8  Actius financers .............................................  181.099,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  7.008.409,00 
 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  6.858.263,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  1.024,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital .................................  149.122,00 
  
TOTAL INGRESSOS ...................................................  7.008.409,00 

 
 

• EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
 
A)   ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
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Cap. 1  Despeses de personal ....................................  1.536.000,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  379.250,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  7.050,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals .............................................  2.500,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  1.924.800,00 
 
 
B) ESTAT D’INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  772.800,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  1.152.000,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  1.924.800,00 
 
 
• FUNDACIÓ DE LA FESTA MAJOR 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  364.500,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  106.000,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  470.500,00 
 
 
B)  ESTAT D’INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  166.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  304.500,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  470.500,00 
 
 
• FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA 
 
A)  ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal ....................................  479.060,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  465.303,00 
Cap. 3  Despeses financeres ......................................  1.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  1.780,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals .............................................  9.800,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  956.943,00 
 
 
B)    ESTAT D’INGRESSOS 
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1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ..............  86.118,00 
Cap. 4  Transferències corrents ..................................  854.325,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  16.500,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  956.943,00 
 
 
 
• OPERACIONS INTERNES AMB ENS DEPENDENTS (A EFECTES DE 

CONSOLIDACIÓ) 
 
1)TRANSFERÈNCIES INTERNES (ENTITAT LOCAL) 
 
A)  ESTAT DE DESPESES 
 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 
1.49101.44900 Entitat a SERCOMSL ...................................  670.800,00 
3.32602.44900 Entitat a EPEL Institut Municipal de Formació .  1.134.000,00 
5.33303.44900 Entitat a Vinseum .......................................  609.000,00 
5.33303.44901 Entitat a Vinseum: conveni MOST Penedès ....  25.000,00 
5.33303.44902 Entitat a Vinseum: Festival Vilapensa ...........  15.000,00 
5.33801.44900 Entitat a Fundació Festa Major de Vilafranca ..  235.000,00 
 
TOTAL .............................................................................  2.688.800,00 
 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
 
1.49101.74400 Entitat a SERCOMSL ...................................  60.000,00 
 
TOTAL .............................................................................  60.000,00 
 
 
 
2)REPERCUSSIÓ DESPESES DE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT 
 
2.1) ESTAT D’INGRESSOS 
 
ENTITAT LOCAL 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  143.700,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  143.700,00 
 
2.2) ESTAT DE DESPESES 
 
SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  17.000,00 
 
SUBTOTAL DESPESES ...............................................  17.000,00 
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EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  82.700,00 
 
SUBTOTAL DESPESES ...............................................  82.700,00 
 
FUNDACIÓ VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis .................  44.000,00 
 
SUBTOTAL DESPESES ...............................................  44.000,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  143.700,00 
 
 
3)DIVIDEND EMAVSA 
 
ENTITAT LOCAL 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ...................................  117.400,00 
 
TOTAL INGRESSOS ...................................................  117.400,00 
 
EMAVSA 
 
1) Operacions no corrents 
Cap. 8  Actius financers .............................................  117.400,00 
 
TOTAL DESPESES .....................................................  117.400,00 
 
 
SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels pressupostos de l'Entitat, tal i 
com han estat redactades per la Intervenció General. 
 
TERCER: Aprovar la plantilla revisada i actualitzada de personal de la 
corporació, comprensiva de les diferents places reservades a personal 
funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de  publicació en 
el Butlletí oficial de la província. Igualment s'aproven les retribucions 
bàsiques i complementàries aplicables als diferents llocs de treball de 
l'entitat local a partir del dia 1 de gener de 2019, en els termes resultants 
de la relació incorporada a l’expedient del Pressupost. L’increment del 2,5% 
previst de la retribució resta condicionat a la prèvia aprovació per part de 
l’Estat de la norma amb rang de llei necessària. 
 
S’aproven modificacions puntuals en el catàleg de llocs de treball de 
l’Ajuntament, especificades amb el detall necessari, mitjançant les fitxes 
corresponents, en l’expedient d’aprovació del pressupost municipal.    
 
QUART: Quant als drets econòmics dels càrrecs electius i grups municipals 
de la corporació, s’estableix: 
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1) Amb efectes d’1 de gener de 2019, les retribucions i assistències per a 
càrrecs electius experimentaran una variació del 2,5%, en el cas que es 
confirmi aquest mateix increment per al personal municipal.   
 
2) No s’actualitzarà l’any 2019 l’import de les assignacions aprovades per 
als grups municipals del consistori. 
 
CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per 13 vots favorables (8 PDECat, 
4 PSC), 1 abstenció (1 PP) i 8 en contra (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que es porta a aprovació un 
pressupost consolidat de 54 milions i mig, que incorpora un increment del 
2,5% respecte al de l’any anterior. Hi ha un petit creixement econòmic que 
ens permet disposar de més recursos per aplicar als serveis de 
l’Ajuntament. 
 
L’objectiu principal del pressupost és el servei públic, perquè som 
l’administració més propera al ciutadà. Els aspectes que més preocupen als 
ciutadans són la cura de l’espai públic i serveis a les persones i promoció de 
la ciutat. Els serveis no obligatoris que presta l’ajuntament representen un 
40% del pressupost.  
 
El 10% del pressupost és oferta educativa, des de les llars d’infants, a 
estudis reglats, l’ajuntament dóna una gran varietat de servies. Les escoles 
municipals donen servei a quasi 4.000 persones. 
 
El pressupost també col·labora amb les entitats donat suport a la seva 
activitat. Amb el pressupost queda palès el foment de la transparència. 
Posem eines per a que la informació arribi al ciutadà, la transparència i 
l’administració electrònica, que aviat serà l’entrada principal als serveis de 
l’ajuntament, sense descuidar l’atenció directa al ciutadà. 
 
En quant a les inversions, en fem poques perquè algunes venen 
condicionades per pressupostos anterior, com per exemple el Vinseum o el 
nou pavelló poliesportiu.    
 
Per altra banda, cal tenir també present l’existència d’actuacions que són 
transversals, com per exemple el Programa de rehabilitació d’habitatges, en 
el qual intervenen diferents serveis tals com Ocupació, Treball social, 
Urbanisme, etc. 
 
Segurament es podrien fer més coses, però els recursos són els que són. 
 



 
 
 
 

10 
 

El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia que s’abstindrà. Mostra el seu acord amb 
la partida de manteniment de la via pública. També mostra la conformitat 
amb la inversió en el Vinseum, però reclama la implicació d’altres 
administracions i aportin finançament. 
 
Troba a faltar una partida mínima per la biblioteca i una aportació directa a 
les obres de Santa Maria, perquè és un edifici emblemàtic. No veu clar que 
en manteniment no hi hagi prevista una partida i es deixi, tal com diu el 
regidor d’Hisenda, a una futura modificació pressupostària. Així mateix, 
s’hauria de trobar alguna fórmula per tal de reduir l’incivisme, ja que no es 
pot incrementar la dotació de Policia Local. 
 
Creu que caldria millorar la rehabilitació d’habitatges i mirar que els privats 
estiguin incentivats per rehabilitar. 
 
En quant a l’escola Arsenal i a l’escola de música, caldria fixar uns objectius 
per fixar l’aportació que pot fer l’ajuntament i, amb els diners que s’hi 
destinin, veure que es pot fer. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) que l’aprovació del pressupost és l’acte més 
important que fa el Ple, perquè determina les accions que fa el municipi i 
per això reclama un Ple monogràfic per tal de tractar-ho conjuntament amb 
les ordenances fiscals. 
 
Manifesta que hi ha un mal hàbit. Es fan els números pensant en poder 
disposar de romanent, però el romanent només es pot destinar a un 
determinat tipus d’activitat. Ells faran propostes comptant amb els diners 
del romanent. 
 
Critica el fet que l’equip de govern s’hagi negat a obrir els pressupostos a 
processos participatius, cosa que també es demandada per les associacions 
de veïns. 
 
Cal tenir un programa d’inversions i després anar a buscar el finançament 
d’aquestes inversions. VeC sempre ha dit que al 2019 calia prioritzar la 
biblioteca i donar més utilitat a l’antic hospital, que es pot dedicar a serveis 
per a la gent gran. Una altre tema prioritari és el manteniment i millora de 
la via pública, ja que les voreres de molts carrers de Vilafranca són un greu 
problema. També consideren que la partida de rehabilitació d’habitatges per 
a usos socials es podria incrementar per a donar més servei així com també 
preveure la inversió d’un skate parc.      
 
Afegeix que cal fer una anàlisi de si tal com estem funcionant es dóna un 
bon servei o continuem funcionant com fa 20 anys. Cal tenir en compte 
també, que en el Ple s’aproven mocions que sovint necessiten una partida 
per tirar-les endavant. 
 
La Sra. Mònica Hill (ERC) s’afegeix al comentari sobre el recurs al romanent 
fet pel Sr. Arnabat. El pressupost presentat no mostra cap projecte global 
de ciutat, les inversions mostren que el Govern no té rumb i critica que 
aquest any es presenten a corre-cuita projectes que condicionen Vilafranca 
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en els propers anys. No entén el canvi de posició en l’ús que es vol donar a 
l’antic hospital, quan el Govern ja havia anunciat una inversió de més d’un 
milió d’euros. 
 
El pressupost també presenta projectes de fa anys, com per exemple, el 
nou espai per joves de la Pelegrina, que incorporarà els usos de l’Etcètera, 
que fa 16 anys que es va tancar. També s’ha accelerat de cop i volta la 
urbanització del carrer Comerç o la nova inversió de la Gamba. Tot 
demostra que falta una visió més global, hi ha moltes altres prioritats. 
 
Veuen necessari reobrir l’Oficina municipal d’habitatge i es mostren d’acord 
amb el Sr. Arnabat de que cal disposar d’una partida per posar en marxa les 
mocions aprovades. És bàsic la política d’ajudes a les famílies i la tarifació 
social de l’Escola de Música. Cal augmentar la inversió en millora dels 
carrers i places públiques.  
 
També cal millorar la recollida de residus, introduint per exemple, el 
pagament per generació de residus en l’àmbit comercial. Estendre els patis 
oberts també és una qüestió essencial, necessiten de pressupost municipal 
 
Els pressupostos participatius també és una qüestió prioritària perquè la 
ciutadania ha de ser partícep en les decisions pressupostàries municipals. 
 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que discrepen de les necessitats de 
l’equip de Govern. Aquests són uns pressupostos continuistes. Hi ha 
problemes d’accés a l’habitatge i al transport públic i hi ha serveis que es 
poden prestar directament, com els funeraris o l’aparcament. Volen uns 
pressupostos centrats en les persones i en millora la qualitat de vida dels 
residents. No poden donar el vist-i-plau quan es treballa des de 
l’electoralisme i la manca de participació. 
 
El Sr. Ruiz, parla que el 40% del pressupost es destina a serveis a les 
persones. A veure quins ajuntaments no tenen aquests percentatges. Parlen 
de l’oferta educativa, però la CUP es nega a considerar que una escola 
privada de negocis en que s’hi ha invertit tants recursos es pugui considerar 
una oferta educativa al servei de la vila. 
 
La seva proposta de pressupostos, són uns pressupostos que contemplin la 
participació, drets socials, cultura i la igualtat d’oportunitats.      
 
És imprescindible un Govern doni compliment a una moció de la CUP obert 
a la participació ciutadana, que ja va ser aprovat pel Ple de l’ajuntament de 
Vilafranca fa 10 anys. L’habitatge ha de deixat de ser un dret social per ser 
un actiu d’especulació. En els darrers anys el Govern de  la Vila ha anat 
reduint els recursos en matèria d’habitatge. Proposen recuperar l’oficina 
municipal d’habitatge, dotar-la de recursos i de personal necessari.  
 
Cal una planificació per lluitar contra la pobresa mitjançant un Pla local 
d’inclusió i cohesió social. També proposen politiques per crear ocupació. 
Una gran part del treball és precari i per tant, cal destinar majors recursos a 
les politiques actives d’ocupació i destini més recursos propis per a 
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promoure un Pla local d’ocupació propi, per la creació d’ocupació i treball de 
qualitat.  
 
Per tal de promoure la cultura i la igualtat d’oportunitats, troben en falta 
alguna partida per la nova biblioteca. No arriben a l’1% que és la quantia 
que destinen municip0is de mida similar, estem en un 35%. Així mateix, no 
es disposa de cap centre cívic amb una programació dirigida i estable que 
fomenti la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 
 
El Sr. Francisco Romero (PSC) posa de manifest que tots els grups volem 
fer el màxim de coses. Si un dia es pot, faran una nova biblioteca, però els 
recursos són els que són. Recorda que en el mandat 2007-2011, els 
recursos van minorar en 10 milions d’euros, es van haver de fer fortes 
adaptacions. Per això és important tenir romanent i no haver de caure en 
Plans de sanejament o tancament de serveis en moments de crisis. 
L’experiència els ha mostrat que per poder reaccionar en casos adversos, 
cal disposar dels romanent. En serveis s’han pogut mantenir durant el 
període tant difícil. Segur que podem fer més coses. Entre les ciutats 
similars a Vilafranca, Vilafranca està en tema d’habitatge públic per habitant 
estem entre els deu primers i estem entre els deus més baixos en tema de 
pressió fiscal i endeutament. I en temes d’ocupació, ja som els primers en 
quant a pressupost per habitant. 
 
Hi ha ajuntaments en que l’oposició presenta un pressupost alternatiu i el 
que es fa a Vilafranca són reclamacions puntuals perquè tampoc ho deu fer 
tant malament l’equip de Govern. Son coherents amb la política econòmica. 
En matèria pressupostària el plantejament és conservador per no entrar en 
zona de risc en cas de resultat pressupostari negatiu. 
 
L’Ajuntament entoma la inversió del Vinseum, la Casa de la Festa Major, la 
cobertura de la via i entoma la problemàtica del carrer Comerç i recorda 
que no hi ha cap altre ajuntament que tingui més places públiques d’escola 
bressol en relació a la població i som l’únic ajuntament que té vetlladores 
per les escoles a càrrec del pressupost municipal. Segur que es poden fer 
més coses, però segueixen treballant per fer-ho el millor possible. 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que amb la gran majoria de coses que 
els diferents grups han comentat, hi estaria d’acord, però els recursos són 
limitats. 
 
Sempre han escoltat a l’oposició quan aquesta ha volgut parlar amb ells, 
però fins avui no han concretat propostes. Algunes de les propostes que 
fan, si estiguessin al Govern, no les podrien fer. Fer les aportacions que 
proposa l’oposició suposa deixar-ne de fer altres. 
 
Recorda que els romanents que es produiran, no es poden saber a principis 
d’any, ja que una bona part prové de baixes en la despesa consignada 
degut als mecanismes de licitació. 
 
La biblioteca no s’ha pogut tirar endavant, tot i dur-la en el programa 
electoral perquè en un moment donat, es van obtenir 4 milions de 
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subvenció per destinar-los al Vinseum i van haver de prioritzar. Es demana 
que hagués fet l’oposició. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que dubta de l’equip de Govern, si 
l’oposició presenta propostes, aquestes siguin recollides. Per aquest motiu, 
en el debat de les ordenances fiscals VeC va proposar un augment dels 
ingressos procedents d’uns majors tipus impositiu de l’IBI en un 10% dels 
béns immobles de característiques especials. Recorda que a la inversió del 
Vinseum van donar suport tots els grups. El debat el centra en si la 
biblioteca és prioritària davant de la urbanització de la Llosa de la via. 
També anuncia que hi ha una proposició de llei presentada pel grup 
parlamentari de Podemos a les Corts espanyoles per tal de modificar 
l’aplicació de la regla de la despesa als municipis sanejats. 
 
La Sra. Mònica Hill (ERC) s’alegra de que s’admeti que els pressupostos són 
conservadors i continuistes i considera molt agosarat que els reptin a 
presentar un pressupost alternatiu. Volen construir la vila d’una manera 
diferent, de manera participada. Els projectes de futur no es poden decidir 
entre dos partits, per més vots que aquests representin. 
 
Recorda que van demanar un estudi econòmic sobre la posada en marxa del 
Vinseum, per veure l’impacte en exercicis futurs i això encara no ho tenen. 
 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que entenen que quan es presenten 
uns certs programes locals, és un compromís amb la ciutadania i si desprès 
no es compleixen, el Govern hauria de respondre. Recorda que en polítiques 
d’ocupació hi ha molt finançament que ve de la Diputació, no són recursos 
propis. 
 
També manifesta que no es tracta de parlar amb els altres grups aliens al 
Govern de manera condescendent. L’equip de Govern va fer un pacte per 
poder tenir la majoria absoluta i poder passar el rodet. Recorda que hi ha 
uns plans locals i hi ha uns compromisos i que no es pot deixar d’atendre a 
aquests compromisos. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) lamenta que hi ha modificacions de pressupost 
contínuament. Afegeix que sembla que la participació ciutadana sigui la 
solució màxima del problema, però recorda que el pressupost és 
responsabilitat dels regidors i de l’alcalde. Hi ha unes majories i uns 
resultats electorals. Creu que la participació ciutadana potser hauria de 
començar en petites coses. 
 
L’alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el continuisme pot ser positiu 
o negatiu. Si continuar vol dir seguir tenint estabilitat i tenint inversió i 
mantenir tots els serveis que ha mantingut l’ajuntament de Vilafranca 
durant el període de crisi, benvingut el continuisme. És evident que si es va 
arribar a 58 milions l’any 2008 i a 45 milions l’any 2013, és evident que 
això es nota molt. Amb aquesta disminució, van creure evident que l’afectat 
no podien ser les persones. Per tant, havien de ser les  voreres. Recorda 
que el primer pacte amb el grup del PSC va venir desprès d’haver estat 2 
anys en que ni ERC ni CUP els van aprovar ni un sol punt i això ho feien 
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perquè es pensaven que CiU no pactaria amb PSC.  
 
 
4. 12/2018/HIS_MP MODIFICACIÓ PRESSUPOST Aprovació inicial 

inicial si escau, de l’expedient número 11 d’habilitació de crèdits 
extraordinaris, suplements de crèdit i transferències del pressupost de 
l’Entitat vigent. 

 
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple 
Municipal el dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 11 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de 
Suplements de crèdit i de Transferències de crèdit  del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides 
que ofereixen sobrant i  baixes d’aplicacions pressupostaries, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall 
següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
 
Partida 
 
5.33804.48900 Subvenció Xicots de Vilafranca .........  10.000,00 
 
5.43903.48900 Subvenció D.O. Penedès ..................  3.000,00 
 
3.33701.48904 Conveni Associació juvenil  
 Col·lectiu Musical de Vilafranca .........  1.950,00 
 
4.16501.61904 Millores de l’enllumenat públic ..........  330.128,90 
 
1.13201.62901 Adquisició sistema de videovigi- 
 lància per seguretat ciutadana ..........  21.000,00 
 
5.33600.63200 Millores instal·lació elèctrica al 
 Claustre dels Trinitaris .....................  17.000,00 383.078,90        
 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS .....................   383.078,90   
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
 
5.24106.13100 AODL Treballs als barris – sous .........  4.108,00 
 
5.24111.13100 Treballs als barris formació i treball 
 Professors –sous .............................  11.895,00 
 
5.24112.13100 Treballs als barris formació i treball 
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 Alumnes – sous ..............................  3.000,00 
 
5.24106.16000 AODL Treballs als barris – seg. soc. ...  650,00 
 Ròssec ...........................................  19.653,00 
 Suma anterior ................................  19.653,00 
 
5.24111.16000 Treballs als barris formació i treball 
 Professors –seg. soc ........................  1.225,00 
 
5.24112.16000 Treballs als barris formació i treball 
 Alumnes – seg. soc. ........................  600,00 
 
5.24117.16000Treball i Formació – seg. social ...........  1.234,00 
 
1.13201.20200 Lloguer Pati del Gall ........................  240,00 
 
3.23106.22699 Programa suport a la dependència ....  45.000,00 
 
3.92016.22699 Participació ciutadana i voluntariat ....  2.000,00 
 
5.33404.22699 Teatre Cal Bolet i Auditori.- func. ......  6.145,00 
 
5.33801.22699 Materials balls de la Festa Major .......  7.500,00 
 
3.32602.44900 Transferència corrent a l’EPEL 
 Institut Municipal de Formació ..........  25.000,00   
 
5.33303.44900 Transferència corrent al Vinseum ......  76.380,00 
 
5.33801.44900 Transferència corrent a la Fundació 
 Festa Major ....................................  50.000,00 
 
5.23103.48900 Fundació Pro-Penedès .....................  22.500,00 
 
4.15320.61901 Adequació d’espais públics ...............  75.000,00 
 
4.17101.61900 Reposició d’espais verds i arbrat .......  3.000,00  
 
4.13301.62900 Senyalització via pública ..................  45.000,00 
 
3.23108.63200 Rehabilitació edificis amb finalitats 
 Socials ...........................................  24.000,00 
 
3.34201.63200 Rehab.i ampliació pavelló esportiu  ...  513.640,00 918.117,00 
 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..........................   918.117,00   
 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: 
 
Partida 
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2.92001.22103 Combustibles.- altres vehicles ..........  700,00 
 
2.92001.22400 Assegurances .................................  3.700,00 
 Ròssec ...........................................  4.400,00 
 Suma anterior ................................  4.400,00 
 
5.43001.22602 Publicitat promoció turística .............  420,00 
 
5.33803.48901 Conveni Agrupació Raimons .............     11.514,00 16.334,00   
 
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ...................   16.334,00 
  
TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES  1.317.529,90 
  

FINANÇAMENT 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
 
2.92001.22400 Telecomunicacions ..........................  4.400,00 
 
5.33803.22699 Despeses festes de Sant Raimon ......  11.514,00 
 
5.92504.22699 Programa agermanaments ...............   420,00 16.334,00   
 
TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA ...................   16.334,00   
  
BAIXES D’APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 
 
Partida 
 
5.43111.22699 Organització fires comercials ............  3.000,00  
 
3.33701.48900 Subvencions a entitats juvenils ..........  1.950,00 
 
1.13201.62400 Vehicles Policia local ........................  21.000,00 25.950,00      
  
TOTAL BAIXES D’APLICACIONS ...........................   25.950,00   
   
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
 
420.03 Participació en els tributs de l’Estat- 
 Exercicis anteriors ...........................  853.617,00 
 
461.02 Diputació.- Serveis socials................  45.000,00 
 
461.11 Diputació.- Promoció econòmica .......  22.500,00 
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761.10 Diputació.- Rehabilitació habitatges 
 socials ...........................................   24.000,00 
 
 Ròssec ...........................................  945.117,00 
 
 Suma anterior ................................  945.117,00 
 
911.02 Ministerio de energia, turismo i  
 agenda digital.- Préstec a llarg 
 termini millores enllumenat ..............  330.128,90 1.275.245,90 
    
TOTAL MAJORS INGRESSOS .................................   1.275.245,90  
   
 
  RESUM FINANÇAMENT 

 
  Baixes per transferència   16.334,00        
 Baixes aplicacions pressupostaries 25.950,00          
  Majors ingressos        1.275.245,90   
         
  TOTAL FINANÇAMENT ............ 1.317.529,90        
 
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. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per 13 vots favorables (8 PDECat, 
4 PSC, 1 PP) i 8 abstencions (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC) 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la major part de la modificació es 
tracta de diverses partides que es revisen ja que per algun motiu han 
quedat insuficients.  
 
L’import total de la modificació és de 1.300.000€. Una part important és 
una part del nou pavelló poliesportiu, l’import del qual no hi cap en el 
pressupost del 2019 i per poder executar la inversió, una part la 
pressuposten al 2018 com a despesa plurianual. Ha estat una estratègia 
pressupostària. 
 
El mateix ha passat amb la inversió per al canvi de llums. És una estratègia 
financera per cobrir les necessitats. 
 
Una altra partida és l’increment de les transferències al VINSEUM, per 
atendre els treballs de prospecció arqueològica. 
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Una part del finançament són partides de transferències d’altres 
administracions corresponents a exercicis anteriors i que encara no havien 
estat reconegudes pressupostàriament. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement, perquè està 
d’acord amb l’ampliació del pavelló i amb la millora de l’enllumenat. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s’abstindran perquè es tracta de 
la gestió d’un pressupost que no van aprovar. Recorda que en tot l’any les 
modificacions sumen 7 milions, que representa el 17% del pressupost. 
 
El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que comparteixen el que ha dit el Sr. 
Arnabat. La modificació és per gestionar el dia a dia del Govern. 
 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que s’abstindran perquè la 
modificació respon als interessos del Govern. Remarca que cal anar en 
compte amb l’aprovisionament dels 300.000€ per la renovació de 
l’enllumenat perquè igual el crèdit no arriba abans del tancament. I també 
els preocupa el trasllat de la partida de festes d’hivern a una entitat que 
organitzarà actes per aquestes festes. 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la CUP els acusa d’incomplir amb 
el protocol de les festes d’hivern i la CUP incompleix amb el protocol de les 
festes d’estiu, que diu que els regidors han d’anar a processó. 
 
Puntualitza que dels 7 milions de les modificacions, 3 milions corresponen a 
subvencions, 1 a canvis de partides i la resta corresponen a la utilització del 
romanent. Afegeix que no coneix cap ajuntament que no destini els 
romanents a inversió i es mostra d’acord en que es modifiqui 
legislativament les limitacions a la utilització del romanent.    
 
 
5. 5/2018/EG_RN REGLAMENT SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Aprovació inicial si escau, del nou Reglament regulador del 
subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals de Vilafranca 
del Penedès. 

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se 
sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el 
dictamen següent: 
 

El vigent Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament de 
Vilafranca del Penedès es va aprovar definitivament en sessió plenària de 
12 de maig de 1998, i només es va modificar per afegir el 2008 una 
disposició addicional per tal  fer front a l’excepcionalitat derivada de la 
sequera d’aquell any. Passats 20 anys, les modificacions introduïdes en la 
regulació normativa d’aquesta matèria i les circumstàncies socials, 
tècniques, econòmiques i prestacionals canviants aconsellen la revisió del  
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Reglament i,  atès el temps transcorregut, es considera adient aprovar un 
nou text complet que substitueixi íntegrament el de 1998. 
 
La redacció del nou Reglament s’ha fet inicialment des dels serveis de 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SAU (EMAVSA). El Consell 
d’administració d’EMAVSA va aprovar expressament i per unanimitat  el nou 
text en sessió de 7 de març de 2018, trametent la proposta a l’Ajuntament 
per a la seva valoració, tramitació i, si escau, aprovació. S’ha portat a terme 
via telemàtica, d’acord amb l’article 133 de la Llei de procediment 
administratiu comú i per tal de fomentar la participació ciutadana, una 
consulta prèvia i pública sobre el nou Reglament: problemes que es vol 
solucionar amb la iniciativa; necessitat i oportunitat de la seva aprovació; 
objectius de la norma i possibles solucions alternatives regulatòries o no 
regulatòries. 
 
Els municipis gaudeixen d’un ampli marge de competències en relació amb 
el servei públic de subministrament d’aigua potable a la població. D'acord 
amb l'article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, correspon al municipi exercir competències, en els termes 
de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de 
subministrament d’aigua i de clavegueram i tractament d’aigües residuals. 
Així mateix, l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram es 
configuren, a l'article 26.1.a) de l’esmentada Llei, com a servei públic de 
prestació obligatòria per tots els municipis. I, de conformitat amb l'article 
86.3, l’abastament d'aigües i la depuració constitueixen un servei essencial i 
reservat en favor de les entitats locals. En termes similars s’expressen els 
articles 66.3 l) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
L’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, atribueix als 
ens locals les competències relatives a l’abastament d’aigua potable 
[apartat a). Aquest Decret Legislatiu regula l’abastament d’aigua de 
municipis al seu títol III (arts. 30-44). 
 
En el terme municipal de Vilafranca del Penedès, aquestes competències 
corresponen a l'Ajuntament. En l’actualitat, i des de principis dels anys 90 
del segle XX, aquest servei es presta mitjançant la societat anònima 
Empresa Municipal Aigües de Vilafranca SAU (capital públic 100% 
municipal), com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat 
amb el que disposa la normativa de règim local. 
 
Així mateix, l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
configura com a competències locals les relatives al clavegueram i al 
tractament d’aigües residuals [apartats b) i c)]. En el terme municipal de 
Vilafranca del Penedès, aquestes competències també corresponen a 
l'Ajuntament, en la seva qualitat d'Administració competent sobre el 
sistema públic de sanejament. Actualment, el servei de clavegueram en 
baixa es presta també mitjançant la societat anònima Empresa Municipal 
Aigües de Vilafranca SAU, com a forma de gestió directa de serveis públics, 
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mentre que el sanejament en alta i el tractament de les aigües residuals es 
presta mitjançant la Mancomunitat Penedès Garraf, per delegació. 
 
A més de la legislació esmentada, l’entrada en vigor de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya i les seves ulteriors 
modificacions, han anat inserint un seguint de drets en les relacions entre 
els proveïdors dels serveis i les persones consumidores que fan necessari 
una adaptació global del Reglament. Per la seva banda, la Llei 24/2015, de 
29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica fa necessari revisar els protocols 
d’actuació amb les companyies subministradores com EMAVSA, en especial 
en relació amb la suspensió dels serveis. 
 
Algunes novetats puntuals del nou Reglament, són: s’han tingut en compte 
les noves normes sobre consum, exclusió residencial o social i pobresa 
energètica i codi tècnic de l’edificació; es vol generar més seguretat jurídica 
preveient amb detall les possibles situacions del servei i solucions, tenint en 
compte les previsions d’altres Reglaments d’aigua del nostre entorn; 
procediment clar de comprovació del comptador i oferiment d’un comptador 
paral·lel per a major seguretat; drets dels abonats a la queixa, reclamació, 
denúncia, telèfon gratuït, arbitratge de consum i indemnització si el servei 
s’interromp durant més de 24 hores; garanties sobre suspensió del servei 
en casos d’exclusió i pobresa (avisos, informacions, consulta a Serveis 
Socials, protocol d’ajuts, etc.); consideració de les tarifes com a 
contraprestació patrimonial no tributària; regulació de fraus i estimacions de 
consum; càlcul acurat en casos de fuites amagades, amb impossibilitat de 
reclamar o exigir períodes de més de 12 mesos; inspeccions, tipificació 
d’infraccions i sancions, etc. 
 
Vist el projecte de Reglament elaborat, d’acord amb l’informe emès pels 
Serveis Jurídics i a proposta del consell d’administració d’EMAVSA,  
 
s’ACORDA: 

 
1. Aprovar inicialment el nou Reglament regulador dels serveis municipals 
de subministrament d’aigua i sanejament d’aigües residuals, de Vilafranca 
del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient, que consta de 
128 articles,  una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una 
disposició final. 

 
2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació 
pública pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al 
BOPB, al DOGC, a mitjans de comunicació escrita, en el web municipal i en 
el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual es podran presentar 
al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança s’entendria 
aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria 
en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la 
publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província. Si es 
produeixen al·legacions, seran resoltes pel Ple municipal. 
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REGLAMENT  REGULADOR DELS SERVEIS MUNICIPALS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS  
 
 

TÍTOL PRIMER: ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I 
SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS  

Capítol I. Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació del Reglament 
Aquest Reglament té per objecte l’ordenació dels serveis públics de 
subministrament d’aigua potable i sanejament en baixa d’aigües residuals 
dins el municipi de Vilafranca del Penedès, així com la regulació de les 
relacions entre el gestor dels serveis i els usuaris d’aquests, establint els 
drets i les obligacions bàsiques de cadascuna de les parts i tots aquells 
aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals que els són 
propis.  Aquest Reglament també és d’aplicació a totes aquelles actuacions 
en les que, previ la formalització de l’instrument jurídic que en doni 
cobertura, s’autoritzi la participació del gestor dels serveis fora de l’àmbit 
territorial d’aplicació, per raons mediambientals, de conveniència hidràulica, 
financera o qualsevol altre raó justificada d’interès general.  
 

Article 2. Competències 
D’acord amb la legislació de règim local, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès és l’Administració competent en relació amb els serveis públics de  
subministrament d’aigua potable i el sanejament d’aigües residuals dins el 
seu àmbit territorial.  
 

Article 3. Naturalesa dels serveis de subministrament i sanejament 
1. Els serveis de subministrament d’aigua potable i de sanejament d’aigües 
residuals són serveis públics de titularitat municipal de prestació i de 
recepció obligatòries. 
2. Totes les edificacions i els establiments inclosos dins l’àmbit d’aplicació  
han d’abocar les seves aigües residuals al sistema públic de sanejament 
d’aigües residuals, d’acord amb les condicions i els requisits que estableixi 
el gestor del servei i en atenció a les disposicions del present Reglament i 
resta de normativa aplicable. 
 

Article 4. Gestió dels serveis 
1. En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès establir la forma de gestió dels 
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serveis públics de subministrament d’aigua potable i de sanejament 
d’aigües residuals.  
2. Els serveis els presta la societat Empresa Municipal Aigües de Vilafranca 
SAU, com a forma de gestió directa de serveis públics, que tindrà la 
condició de gestor dels serveis. 
3. El gestor dels serveis ostenta la condició de mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en relació amb els serveis regulats 
en el present Reglament. 
4. No obstant, pel que fa a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram, el gestor dels serveis té potestat únicament per autoritzar i 
gestionar les connexions efectives a la xarxa des del punt de vista material i 
de les condicions dels immobles. En canvi, mentre subsisteixi la delegació 
de l’exercici de competències en matèria de sanejament feta per 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en favor de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf, correspondrà a aquest ens l’atorgament i la 
denegació dels permisos d’abocament, des la perspectiva de la qualitat, 
volum i característiques de les aigües residuals abocades. 
 

Article 5. Règim jurídic dels serveis 
1. El règim jurídic dels serveis de subministrament d’aigua potable i de 
sanejament d’aigües residuals està integrat per la legislació general en 
matèria d’aigües, de sanitat, d’indústria i de defensa dels consumidors i dels 
usuaris, pel present Reglament i per les ordenances i reglaments municipals 
que el complementen. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sense 
perjudici de les competències atribuïdes a altres Administracions Públiques, 
pot aprovar aquelles disposicions que siguin necessàries per a la gestió dels 
serveis que són objecte d’aquest Reglament i que en seran 
complementàries. 
2. Aquest Reglament té vigència indefinida mentre no s’aprovin disposicions 
d’igual o superior rang que s’oposin a l’establert en aquest Reglament. 
 

Article 6. Definicions 
1. Als efectes d’aquest Reglament s’estableixen les següents definicions 
específiques en matèria de subministrament:  
a) Sistema de subministrament: Conjunt de béns i instal·lacions de domini 
públic o propietat del gestor dels serveis destinats a la captació, transport, 
potabilització i distribució d’aigua fins el punt de lliurament als abonats, 
amb la garantia de regularitat i qualitat legalment establertes. 
b) Xarxa de distribució: Conjunt de conduccions, dipòsits, estacions de 
bombament, canonades amb els seus elements de maniobra, mecanismes 
de control i accessoris, adscrites al servei públic de subministrament d’aigua 
potable. 
c) Clau o dispositiu de presa: Mecanisme que, ubicat sobre la canonada de 
la xarxa de distribució, obre el pas de l’aigua cap al ramal d’escomesa. La 
seva utilització correspon exclusivament al gestor dels serveis o persona 
autoritzada per aquest. 
d) Clau de registre: Mecanisme que, ubicat sobre el ramal d’escomesa en la 
via pública a tocar de l’immoble, representa el punt de lliurament de l’aigua 
a l’abonat i per tant és el punt on s’acaba la responsabilitat del gestor dels 
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serveis i on comença la instal·lació responsabilitat de l’abonat. La seva 
utilització correspon exclusivament al gestor del servei o persona 
autoritzada per aquest. En absència d’aquesta, la línia de la façana exterior 
de l’immoble a la via pública determinarà el límit de la titularitat pública de 
la xarxa. 
e) Clau de pas interna: Mecanisme que, ubicat en la unió del ramal 
d’escomesa amb el tub d’alimentació de l’immoble, junt al llindar de la porta 
exterior d’aquest, obre el pas de l’aigua cap a la instal·lació privativa. 
S’allotja en una cambra amb desguàs a l’exterior o al clavegueram 
construïda pel promotor o l’abonat. 
f) Ramal d’escomesa externa:  És la canonada que enllaça la xarxa de 
distribució amb la clau de registre. Les seves característiques es fixen 
d’acord amb la pressió de l’aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació 
del local i serveis que comprengui, d’acord amb la normativa reguladora de 
les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. 
g) Ramal d’escomesa interna: És la canonada que enllaça la clau de registre 
de l’exterior amb la clau de pas interna. En aplicació de l’article 37.4 del 
present Reglament, la seva instal·lació, conservació i manteniment és a 
compte i càrrec del propietari o promotor de l’immoble. 
h) Giratòria o punt de presa mòbil. Dispositiu que acoplat a una boca de reg 
i provist d’un comptador de consum permet el subministrament d’aigua 
potable, sempre que no sigui viable efectuar una connexió del servei. La 
seva autorització està limitada a la durada de les obres o als espectacles o 
instal·lacions temporals pels quals es contracta.  
 
2. Als efectes d’aquest Reglament s’estableixen les següents definicions 
específiques en matèria de sanejament:  
a) Sistema de sanejament en baixa d’aigües residuals: Conjunt de béns i 
instal·lacions de domini públic local o propietat del gestor dels serveis 
interrelacionats en un tot orgànic, format per la xarxa de clavegueram, els 
col·lectors locals, les estacions de bombament, i altres instal·lacions de 
sanejament associades, destinades a la conducció fins l’estació depuradora 
de les aigües residuals. 
b) Ramal d’escomesa externa:  És la canonada que enllaça la xarxa de 
desguàs interior, a partir del límit de l’immoble particular i fins 
l’entroncament  amb el col·lector general del sistema de sanejament. El 
ramal d’escomesa externa està construït pel gestor dels serveis i a càrrec 
de la persona interessada a obtenir la connexió amb el sistema, ja sigui el 
promotor o propietari de l’immoble, que també es responsable del seu 
manteniment. 
c) Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, 
instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, 
s’aboquen, a vegades, juntament amb aigües d’altra procedència, al 
sistema públic de sanejament. 
d) Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la seva 
barreja amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües d’escorrentia 
pluvial. 
e) Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, 
en funció del seu recorregut d’escolament, tenen un caràcter d’aigües 
residuals urbanes o d’aigües que no han estat sotmeses a cap procediment 
de transformació. 
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f) Xarxa de clavegueram: conjunt de conductes que tenen per finalitat la 
recollida i evacuació de les aigües residuals. 
g) Xarxa separativa: Sistema de sanejament que manté separades les 
aigües en funció de la seva procedència, ja sigui pluvials o d’altra 
procedència. En aquest cas les connexions seran obligatòriament 
independents. 
h) Col·lector: instal·lació que té per finalitat la conducció de les aigües 
residuals fins a l’estació depuradora. 
 

Capítol II.  Element subjectiu: El gestor dels serveis i l’abonat 
 

Secció primera: El gestor dels serveis: Drets i obligacions  

Article 7. El gestor dels serveis  
La societat Empresa Municipal Aigües de Vilafranca SA, té la condició de 
gestor dels serveis. En exercici d’aquesta condició representa, en els casos 
que sigui procedent, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès davant els 
organismes públics en totes les activitats relacionades amb el 
subministrament de l’aigua, el sanejament de les aigües residuals i resta 
d’activitats vinculades amb el cicle integral de l’aigua. Així mateix el gestor 
dels serveis, executa els acords municipals que s’adoptin en aquestes 
matèries. 
 

Article 8. Drets del gestor dels serveis 
El gestor dels serveis gaudeix, a banda d’aquells que se li assignin en 
aquest Reglament i en la resta de normativa vigent, dels drets següents: 
a) A prestar els serveis de subministrament d’aigua i de sanejament 
d’aigües residuals, en l’àmbit objecte d’aplicació d’aquest Reglament. 
b) A facturar i percebre els imports pels serveis prestats, així com les 
fiances, els tributs i les indemnitzacions que gravin, recaiguin o afectin els 
serveis objecte d’ordenació en aquest Reglament, així com aquelles 
contraprestacions que s’hagin d’exigir per compte d’altres administracions. 
c) A rescabalar-se de les despeses suportades i els danys ocasionats per les 
reparacions d’avaries a la xarxa pública provocades per tercers, encara que 
no siguin abonats. 
d) A inspeccionar i revisar, amb la finalitat d’evitar pertorbacions a les 
xarxes i segons les limitacions que s’estableixin en aquest Reglament, les 
instal·lacions interiors en servei o ús dels abonats. 
e) A accedir als comptadors per efectuar les lectures dels consums i, així 
mateix, a comprovar el seu correcte funcionament. En el cas de 
subministrament mitjançant aforament, accedir a les instal·lacions i als 
dipòsits a l’objecte de comprovar si la graduació de l’aforament és correcta. 
f) A utilitzar els mecanismes que corresponguin per percebre les prestacions 
econòmiques adeutades, sense perjudici de la suspensió del corresponent 
servei en els casos que sigui procedent, en les condicions que s’indiquin en 
aquest Reglament i en la legislació vigent. 
g) A disposar d’una tarifa i d’uns preus suficients per mantenir l’equilibri 
econòmic dels serveis, tot assegurant-ne un desenvolupament raonable dels 
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mateixos que en garanteixi l’explotació actual, la renovació de les 
instal·lacions a la fi de la seva vida útil i la realització de les millores 
necessàries d’acord amb les exigències legals i socials vigents. 
h) A elaborar els projectes de subministrament o sanejament inclosos en els 
instruments de planejament o d’execució urbanística. 
i) A informar, amb caràcter previ a l’aprovació per l’òrgan competent, sobre 
la idoneïtat tècnica de les xarxes dels serveis previstes, quant la seva 
redacció no sigui encarregada al gestor dels serveis. 
j) A emetre informe sobre la suficiència de recursos hídrics i sobre la 
capacitat de tractament del sistema de sanejament en el procés d’avaluació 
ambiental dels plans o programes urbanístics. 
k) A proposar a l’administració competent l’establiment de condicions i 
prioritats en l'ús de l'aigua potable en supòsits de restriccions motivades per 
sequeres, catàstrofes o accidents greus en les instal·lacions d’abastament 
en alta, captació, depuració o distribució de l'aigua.  
l) A establir limitacions en els subministraments d'aigua i, fins i tot, atorgar-
los en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable. 
m) A suspendre i a interrompre temporalment el servei en els termes 
previstos als articles 15, 20 i 61 del present reglament. 
 

Article 9. Obligacions del gestor dels serveis 
El gestor dels serveis està subjecte al compliment de les següents 
obligacions: 
a) Prestar el servei i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, en els termes i en 
les condicions tècniques i econòmiques que fixa aquest Reglament i resta de 
disposicions vigents. 
b) Planificar, projectar, executar, conservar i explotar, amb els recursos 
disponibles, les obres i instal·lacions necessàries per captar, regular, 
conduir, tractar, emmagatzemar, i distribuir aigua potable fins els punt de 
lliurament als abonats. 
c) Conduir les aigües abocades a la xarxa de clavegueram, o als col·lectors 
locals de la seva competència, fins els col·lectors de transport o 
instal·lacions de transport fins l’estació depuradora d’aigües residuals, 
segons les condicions que fixa aquest Reglament i la normativa 
complementària. 
d) Tenir cura de la conservació i l'explotació de les obres i instal·lacions 
destinades al subministrament d'aigua i al sanejament que altres 
Administracions Públiques o promotors cedeixin a l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, sempre que  prèviament hagin estat acceptades i 
recepcionades pel gestor dels serveis.  
e) Mantenir una pressió estàtica permanent no inferior a 1,5 kg/cm2, 
mesurada en el punt de lliurament a l’abonat, excepte quan per causes 
justificades el gestor dels serveis comuniqui que no pot garantir aquesta 
pressió. En aquests casos l’abonat ha d'assumir les instal·lacions d'elevació 
necessàries. 
f) Adoptar les mesures necessàries per assegurar que l'aigua subministrada 
compleixi, fins al punt de lliurament, les condicions de qualitat necessàries 
per al consum humà, d’acord amb l’establert per la normativa vigent. 
g) Establir i mantenir actualitzat el Pla d’Autocontrol i Gestió, en compliment 
de la normativa sobre criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum 



 
 
 
 

26 
 

humà, així com establir un protocol de procediment per a la gestió 
d’incompliments, anomalies i incidències en relació amb l’esmentat Pla. 

h) Mantenir la disponibilitat i la regularitat en els serveis en els termes 
establerts per aquest Reglament i segons les condicions tècniques i 
econòmiques recollides a la normativa reguladora del servei. No seran 
imputables al gestor dels serveis les suspensions o interrupcions en els 
supòsits contemplats per aquest Reglament. 
i) Tenir en bon estat de funcionament les instal·lacions que permetin 
l’evacuació d’aigües pluvials i residuals dels abonats. 
j) Facturar els serveis prestats d’acord amb el règim tarifari vigent a cada 
moment. 
k) Respondre qualsevol reclamació, petició o consulta que els abonats 
decideixin formular. 
l) Mantenir un servei permanent de recepció d'avisos en què els interessats 
puguin adreçar-se per comunicar avaries o rebre informació en casos 
d'emergència. 
m) Determinar, segons les necessitats declarades o previstes i la destinació 
acreditada, els tipus de subministrament  i les condicions de prestació. 
 

Secció segona. L’abonat: Drets, obligacions i prohibicions 

Article 10. Condició d’abonat i drets que li són propis 
1. Tota persona física o jurídica que reuneixi les condicions establertes en 
aquest Reglament té dret a formalitzar, com abonat, una pòlissa o contracte 
de serveis de subministrament i sanejament d’aigua, així com a sol·licitar 
del gestor dels serveis la informació i l’assessorament necessaris per ajustar 
la seva contractació a les seves necessitats reals. 
2. Els abonats gaudeixen dels següents drets: 
a) A disposar, en condicions normals, dels serveis de subministrament i/o 
sanejament permanentment, sense perjudici de les interrupcions o 
suspensions d’aquests serveis en els supòsits indicats en els articles 15 i 61 
d’aquest Reglament. 
b) A fer ús de l’aigua d’acord amb les condicions que assenyali el contracte i 
les normes que resultin d’aplicació. 
c) A disposar de l’aigua en les condicions higiènico-sanitàries que 
corresponguin, segons la tipologia del subministrament. 
d) A que se li facturin els serveis segons les tarifes vigents i preus 
legalment establerts. 
e) A obtenir del gestor dels serveis qualsevol informació que precisi 
relacionada amb les lectures de comptadors, facturacions, cobraments, 
tarifes aplicades i, en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb els 
serveis. 
f) A consultar i obtenir resposta de totes les qüestions derivades de la 
prestació i del funcionament dels serveis. 
g) A ser atès amb correcció pel personal del gestor dels serveis pel que fa a 
aquells aclariments i informacions que pugui plantejar sobre el 
funcionament del servei. 
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h) A formular les reclamacions que consideri pertinents, en els termes 
establerts per aquest Reglament, contra l’actuació del gestor dels serveis o 
el seu personal. 
i) A sol·licitar l’acreditació corresponent als empleats o al personal autoritzat 
pel gestor dels serveis que pretenguin llegir els comptadors i/o revisar les 
instal·lacions. 
j) A sol·licitar la comprovació particular del sistema de mesura o comptador 
i, addicionalment, la verificació oficial del comptador en cas de discrepàncies  
sobre el seu correcte funcionament. 
k) A obtenir l’adreça postal, el número de telèfon d’atenció i l’adreça de 
correu electrònic en què pot sol·licitar assessorament o informació sobre els 
serveis o tramitar les queixes o reclamacions, en quin supòsit haurà de ser 
un número de telèfon gratuït. Aquesta informació serà facilitada a l’adreça 
web del gestor dels serveis, als contractes subscrits amb els abonats i a les 
factures. 
 

Article 11. Obligacions de l’abonat 
L’abonat està subjecte al compliment de les següents obligacions: 
a) Destinar l’aigua subministrada als usos establerts en el contracte, evitant 
els consums innecessaris o sumptuosos. 
b) Utilitzar el sistema de sanejament en la forma i per als usos establerts en 
el contracte i, en el seu cas, en el permís d’abocament. 
c) Respectar les obligacions, limitacions i prioritats que aquest Reglament o 
el gestor  dels serveis estableixin en l’ús i la utilització dels sistemes de 
subministrament i sanejament, evitant les conductes que puguin generar 
perjudicis per a la salut de les persones, el medi ambient o les instal·lacions 
dels serveis. 
d) Comunicar al gestor dels serveis qualsevol avaria o modificació en la 
instal·lació interior que pugui ser significativa pel servei o qualsevol altra 
incidència que pugui afectar al servei, donant, en el seu cas, compliment a 
les ordres d’execució que el gestor dels serveis disposi. 

e) Realitzar a les instal·lacions interiors que suportin el comptador les 
modificacions, reparacions o les tasques de manteniment que siguin 
necessàries per tal de permetre'n la seva substitució. 

f) Abonar l’import de les factures i  les quantitats resultants de liquidacions 
per fuita o frau i dipositar l’import de les fiances que li siguin exigides pel 
gestor dels serveis. 
g) Respectar i fer servir de forma correcta les instal·lacions del gestor dels 
serveis que integren la xarxa de subministrament, d’evacuació d’aigües 
residuals, connexions corresponents i resta d’equips o instal·lacions, així 
com abstenir-se  de manipular o alterar els seus elements. 
h) Impedir, sota la seva responsabilitat, el retorn a la xarxa de distribució 
d’aigües provinents de les instal·lacions interiors. 
i) Mantenir, conservar i reparar les instal·lacions per garantir el correcte 
funcionament del sistema d’abastament i sanejament públic i evitar els 
possibles danys i impactes en el medi o en la salut de les persones. El 
gestor dels serveis està exempt de qualsevol responsabilitat per deficiències 
que siguin imputables al manteniment, condicionament o dimensionat de 
les instal·lacions de l’abonat. 
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j) Autoritzar la inspecció i revisió de les instal·lacions interiors del 
subministrament o l'evacuació per tal de comprovar que l'ús sigui l'adequat 
i, per tant, permetre l’entrada a l’immoble en hores hàbils o de relació 
normal amb l’exterior al personal acreditat pel gestor dels serveis.  
k) Facilitar als agents i operaris del servei un accés fàcil i segur al 
comptador o aforament per a la realització de lectures, canvis i operacions 
de manteniment d’acord amb els estandards i criteris tècnics establerts pel 
gestor dels serveis,  així com els preceptes tècnics d’aquest reglament. 
l) Comunicar al gestor dels serveis l’extinció voluntària del contracte, per 
escrit o per qualsevol altre mitjà amb el que quedi constància de la 
notificació. 
m) Realitzar l’elevació necessària quan el nivell de desguàs particular no 
permeti la conducció a la claveguera per gravetat. 
n) Complir les exigències d’aquest Reglament i del planejament urbanístic 
pel que fa a la connexió a les xarxes dels serveis. 
o) Instal·lar un dipòsit amb capacitat suficient a les necessitats del 
subministrament, així com adoptar les mesures necessàries per donar 
continuïtat al servei quan l’abonat disposi d’aparells que puguin ser danyats 
a conseqüència d'una interrupció o variació de pressió imprevista en el 
subministrament o desenvolupi una activitat en què la necessitat d'aigua 
sigui permanent i inexcusable.  
p) Instal·lar reguladors de pressió quan la pressió de servei superi la pressió 
màxima prevista al Codi tècnic d’edificació. 
q) Comunicar al gestor dels serveis les obstruccions en el sistema de 
sanejament quan en tingui coneixement, perquè produeixin vessaments a la 
via pública, males olors o qualsevol altre tipus de molèsties o perjudicis a 
les persones o als béns. 
r) Comunicar al gestor dels serveis l'existència de fuites d'aigua a la via 
pública o qualsevol incidència que pugui afectar el servei. Igualment, està 
obligat a notificar les manipulacions en les xarxes o usos indeguts de l'aigua 
que puguin ser causa greu de contaminació o de risc d'accidents per altres 
persones o béns. 
 

Article 12. Prohibicions que afecten a l’abonat 
A l’abonat li està expressament prohibit realitzar les conductes següents: 
a) Establir o permetre derivacions a la seva instal·lació per subministrar 
aigua o per l’abocament d’aigües residuals a altres locals, habitatges o 
instal·lacions que no es trobin consignats al contracte o pòlissa de servei, 
encara que siguin contingus i pertanyin al mateix propietari. 
b) Revendre l’aigua, fins i tot entre propietaris i llogaters. Aquesta 
prohibició no afecta als pactes de repercussió dels costos dels serveis que 
es puguin establir en les clàusules del contracte del lloguer. 
c) Remunerar sota cap concepte, forma o denominació, als empleats del 
gestor dels serveis. 
d) Abocar aigües de procedència no pluvial a la xarxa de pluvials. 
e) Realitzar qualsevol mena d’actuació en les xarxes de transport o 
distribució d’aigua potable o en la xarxa de sanejament, inclosa la que 
condueix aigües pluvials, que representi una connexió, afectació, alteració o 
interceptació, sigui quina sigui la finalitat d’aquestes actuacions, llevat que 
disposi de l’autorització expressa del gestor dels serveis. 
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f) Manipular les instal·lacions, així com trencar o alterar el precinte dels 
equips de mesura. 
g) Consumir aigua que no sigui controlada per l’equip de mesura o introduir 
qualsevol alteració a les instal·lacions que impedeixi o dificulti el control del 
consum. 
h) Destinar el subministrament d’aigua per a finalitats diferents de les 
contractades. 
i) Barrejar aigua de la xarxa amb aigües d’altres procedències. 
j) La negativa o negligència en la reparació d’avaries en les seves 
instal·lacions generals que puguin causar danys al servei, a les xarxes, a la 
via pública o a tercers, un cop transcorregut el termini establert per 
arreglar-les. 
 

Capítol III: Principis generals del servei de subministrament  

Article 13. Règim de l’ús del servei de subministrament d’aigua potable 
Per gaudir del servei de subministrament d’aigua potable que efectua el 
gestor dels serveis, els sol·licitants i els béns o activitats objecte de 
subministrament hauran de complir les condicions i els requisits establertes 
en el present Reglament i resta de normativa aplicable. 

 

Article 14. Garantia de regularitat en la prestació del servei 
1. L’objectiu prioritari del servei de subministrament d’aigua és satisfer les 
necessitats bàsiques de la població urbana. La resta de subministraments 
d’aigua destinats a satisfer els altres usos, se satisfaran sempre que 
l’objectiu prioritari del subministrament estigui garantit. 
2. El subministrament d’aigua als abonats és permanent, llevat pacte en 
contra en el contracte, i no es pot interrompre o suspendre si no és per 
algunes de les causes regulades en els articles 15 i 61 del present 
Reglament. 
3. Quan es donin circumstàncies excepcionals que comportin una reducció 
significativa en les reserves disponibles d’aigua o en la seva qualitat, el 
gestor dels serveis, amb l’acord previ de l’Administració competent, llevat 
els supòsits d’urgència, podrà imposar restriccions i altres mesures en el 
subministrament d’aigua, de conformitat amb el Títol Vuitè del present 
Reglament. En aquest cas, el gestor dels serveis queda obligat a informar, 
pels mitjans de comunicació locals de major difusió, de les restriccions, així 
com de la resta de mesures adoptades. 
4. El gestor dels serveis assumeix la reparació de les avaries o fuites que es 
produeixin en els elements integrants dels sistemes de subministrament, 
excepte quan hagin estat a conseqüència de la conducta voluntària o 
involuntària de tercers. En aquests casos, el gestor dels serveis exigirà al 
responsable de l'avaria o la fuita la restitució dels danys ocasionats i dels 
imports deixats de facturar. 
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Article 15. Interrupcions temporals 
1.El gestor dels serveis pot interrompre temporalment el subministrament 
pels següents motius: 

a) Quan sigui imprescindible per realitzar les operacions de 
manteniment, reparacions d’avaries o fuites o millora de les 
instal·lacions.  

b) Quan es detecti una derivació, connexió no autoritzada o qualsevol 
altre afectació als sistemes de subministrament o sanejament. En 
aquests casos la suspensió serà immediata sense perjudici d’iniciar 
les accions legals que siguin procedents en atenció a l’estimació dels 
danys i el valor de la defraudació. 

c) Quan es produeixi una situació que pugui representar una situació de 
risc per a la salut i la seguretat de les persones i dels béns, ja siguin 
provocades per avaries, manipulacions en els sistemes o per altres 
circumstàncies que generin la situació de risc. 

d) Quan es produeixi una fuita d’aigua en la instal·lació interior després 
de clau de registre. 

2. El gestor dels serveis ha de comunicar les interrupcions temporals i ha 
d’informar de la seva incidència territorial i temporal, almenys amb 24 
hores d’antelació, donant-hi publicitat pels mitjans que es trobin al seu 
abast. També s’ha d’informar de la durada prevista, sempre que sigui 
possible. En els casos d’urgència i de força major no serà necessària 
aquesta comunicació prèvia. 
3. Les interrupcions que no siguin provocades per situacions de força major, 
ni imputables a la conducta de l’abonat i que es mantinguin per un termini 
superior a 24 hores, atorguen el dret a l’abonat de reclamar una 
indemnització proporcional al termini de suspensió en la quota fixa mensual, 
sempre que una disposició de rang superior al present Reglament no 
estableixi el contrari. 
 

Article 16. Garantia de pressió 
1. De conformitat amb l’apartat e) de l’article 9, el gestor dels serveis està 
obligat a mantenir una pressió estàtica permanent no inferior a 1,5 kg/cm2 
mesurada en el punt de lliurament a l’abonat, excepte quan per causes 
justificades el gestor dels servei comuniqui que no pot garantir aquesta 
pressió. En aquest supòsit l’abonat ha d'assumir les instal·lacions d'elevació 
necessàries.  
2. No s’estableix una pressió màxima que dependrà dels condicionants del 
servei. En aquests supòsit, l’abonat haurà d’assumir la instal·lació de 
reguladors de pressió per l’ús i seguretat de les seves instal·lacions 
interiors. 
3. Quan el gestor dels serveis, per complir amb la garantia de pressió, 
apliqui un bombament o sobrepressió a determinats abonats, els podrà 
repercutir el sobrecost en la tarifa. 
4. L’abonat pot demanar al gestor dels serveis informació sobre els valors 
nominals de pressió màxima i mínima de la seva connexió. En cas que el 
gestor dels serveis hagi d’introduir, per raons del servei, canvis substancials 
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sobre les condicions establertes, ho ha de notificar a aquells usuaris 
afectats. 

 

Article 17. Condicions sanitàries 
1. El gestor dels serveis ha de garantir que l’aigua subministrada compleixi 
de forma contínua i permanent amb els criteris sanitaris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. 
2. Altrament, no és responsabilitat del gestor dels serveis garantir la 
qualitat de l’aigua després de qualsevol equipament col·locat per l’abonat 
que modifiqui les característiques sanitàries de l’aigua subministrada 
(escalfadors, descalcificadors, tractament d’osmosi inversa, etc.). A més, en 
aquells supòsits en què es generi algun tipus de residu en aquest procés, el 
seu abocament al sistema públic de sanejament no podrà superar els 
paràmetres i limitacions establertes en la normativa sobre els serveis 
públics de sanejament.  
 

Capítol IV: Principis generals del servei de sanejament 

Article 18. Ús obligatori del sistema de sanejament 
1. Tots els habitatges, edificis residencials o de serveis, magatzems, 
establiments comercials, esportius o industrials i altres instal·lacions que 
originin o puguin originar abocaments han de complir les disposicions 
establertes en aquest Reglament i resta de disposicions aplicables en 
matèria de sanejament. En especial estan obligats al compliment de les 
disposicions d’aquest Reglament quan confrontin amb vials, públics o 
privats, en els quals existeixi xarxa de clavegueram en servei, quedant 
obligats a connectar-se a la xarxa de sanejament municipal, prèvia 
sol·licitud de connexió i, si s’escau,  a l’obtenció del corresponent permís 
d’abocament. 

2. Quan el gestor dels serveis verifiqui que l’immoble es pot connectar a 
una xarxa separativa caldrà disposar d’una doble xarxa interior, evitant en 
tot moment la barreja d’aigües residuals i pluvials. Està  prohibida la 
connexió de qualsevol conducte d’aigües pluvials a la xarxa d’aigües 
residuals i dels conductes d’aigües residuals a xarxes de pluvials. 

3. Resten prohibits els abocaments d’aigua residual al medi, ja sigui per 
injecció al subsòl, deposició sobre el terreny, la connexió a clavegueres fora 
de servei o qualsevol altre mètode que impedeixi el tractament de l’aigua 
residual en una instal·lació de depuració. 

4. A les zones sense infraestructura d'evacuació d'aigües residuals es poden 
utilitzar solucions singulars, autoritzades pel gestor dels serveis o l’ens 
competent, de forma provisional, mentre no es construeixi la xarxa de 
clavegueram,  moment en el qual serà obligatori, per part de l'usuari, 
procedir a sol·licitar i realitzar la connexió, d’acord amb el que estableix 
aquest Reglament i resta de normativa aplicable. 
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Article 19. Garantia de regularitat en la prestació del servei 
1. El gestor dels serveis garanteix, dins els paràmetres establerts per la 
normativa reguladora en matèria d’abocaments, el servei de sanejament 
d’aigües residuals permanent a tots els abonats. El servei no es pot 
interrompre o suspendre si no és per algunes de les causes regulades en els 
articles 20 i 61 del present Reglament. 

2. El gestor dels serveis assumeix la reparació de les avaries o fuites que es 
produeixin en els elements integrants dels sistemes de sanejament, excepte 
quan aquestes avaries hagin estat a conseqüència de la conducta voluntària 
o involuntària de tercers. En aquests casos, el gestor dels serveis exigirà al 
responsable de l'avaria o la fuita la restitució dels danys ocasionats i els 
imports deixats de facturar 

Article 20. Interrupcions temporals. 
1. El gestor dels serveis pot interrompre temporalment el servei pels 
següents motius: 

a) Quan sigui imprescindible per realitzar les operacions de 
manteniment, reparacions d’avaries o fuites o la millora de les 
instal·lacions.  

b) Quan es detecti una derivació, connexió no autoritzada o qualsevol 
altre afectació als sistemes de subministrament o sanejament. En 
aquests casos la suspensió serà immediata sense perjudici d’iniciar 
les accions legals que siguin procedents en atenció a l’estimació dels 
danys i el valor de la defraudació. 

c) Quan existeixin raons d’interès públic que així ho aconsellin, el gestor 
dels serveis pot interrompre de manera immediata el servei de 
clavegueram, informant immediatament d’aquesta situació a 
l’Ajuntament i als abonats. Aquesta interrupció es podrà fer extensiva 
al servei de subministrament. Tenent la consideració de raons 
d’interés públic, entre d’altres, les següents: 

- Que les instal·lacions particulars interiors puguin afectar la 
potabilitat de l’aigua de la xarxa de distribució. 
- Que es produeixin abocaments a la via pública. 
– Que es detectin abocaments per sobre les límits d’abocament. 
- Que sigui necessari procedir a la realització de les obres necessàries 
que permetin mantenir en bon estat de funcionament de les 
instal·lacions o concorrin situacions d’emergència,. 

2. El gestor dels serveis ha de comunicar les interrupcions temporals i ha 
d’informar de la seva incidència territorial i temporal, almenys amb 24 
hores d’antelació, sempre que la gravetat de l’afectació a l’interés públic ho 
permeti, donant-hi publicitat pels mitjans que es trobin al seu abast. També 
s’ha d’informar de la durada prevista, sempre que sigui possible. En els 
casos d’urgència i de força major no serà necessària aquesta comunicació 
prèvia. 
3. Les interrupcions que no siguin provocades per situacions de força major, 
ni imputables a la conducta de l’abonat i que es mantinguin per un termini 
superior a  24 hores, atorguen el dret a l’abonat a reclamar una 
indemnització proporcional al nombre de dies d’interrupció en la quota fixa, 
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sempre que una disposició de rang superior al present Reglament no 
estableixi el contrari. 
 

Capítol V: Les connexions als serveis de subministrament i sanejament 
 

Secció  primera: Disposicions comuns 

Article 21. La connexió de serveis 
1. Les connexions als serveis de subministrament i sanejament es realitzen 
mitjançant els ramals d’escomesa externa definits a l’article 6 del present 
Reglament 
2. Estan obligats a disposar de connexió cada un dels immobles que 
jurídicament o física constitueixin una unitat independent d'edificació amb 
accés directe o indirecte, per mitjà dels elements comuns, a la via pública.  
3. No obstant, quan existeixi, a judici del gestor dels serveis, una causa 
justificada, el titular del dret d’ús d'un local d'un edifici pot contractar 
connexions independents a càrrec seu. 
4. Quan un immoble en règim de comunitat disposi d’ un espai amb serveis 
comuns, el gestor dels serveis pot obligar a contractar una connexió 
independent per aquests serveis. 
5. En tot cas, queda prohibit que els immobles no comptabilitzats en una 
mateixa unitat independent d’edificació gaudeixin de la connexió establerta 
per aquesta edificació, encara que pertanyin al mateix propietari. 
 

Article 22. Modificacions de les condicions de la connexió 
1. Les modificacions en les condicions d’utilització d’una connexió originades 
a conseqüència de trasllats de les escomeses o instal·lacions interiors, 
variacions importants de cabals, canvis d'ús o rehabilitacions d’immobles, 
tenen la consideració de noves connexions i, en conseqüència, els són 
d’aplicació les disposicions d’aquest capítol, inclús les relatives a les 
escomeses.  
2. En els casos en què un immoble ampliï les seves unitats urbanes, 
respecte les donades d'alta inicialment, ha d’abonar la diferència 
corresponent de drets de servei, i, a judici del gestor dels serveis, les 
relatives a l’escomesa. 
 

Secció segona: Procediment d’atorgament de les connexions   
 

Article 23. Sol·licituds de connexió 
1. En la sol·licitud de connexió, el sol·licitant ha d’incloure, com a mínim, la 
següent documentació:  
a) Acreditació i còpia del Número d’Identificació Fiscal de la persona física o 
jurídica sol·licitant i, en el seu cas, del representant. 
b) Identificació o l'emplaçament de l’immoble i punt de connexió sol·licitat 
dels serveis d’abastament o sanejament. 
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c) Dades tècniques relatives a cabal, cabals de subministrament i en el seu 
cas de sanejament . 
d) Còpia de la llicència d'obres, així com qualsevol altra documentació 
necessària a judici del gestor dels serveis. 
e) Còpia del permís d’abocament, si l’actuació està subjecta al mateix. 
 

Article 24. Competències del gestor dels serveis 
1. L’autorització de les connexions dels serveis i la seva construcció són 
competència exclusiva del gestor dels serveis, que ha de realitzar els 
treballs necessaris per a la instal·lació d’aquestes.   
2. Excepcionalment, quan la complexitat de les connexions a efectuar així 
ho aconsellin, i sempre que el promotor o el constructor ho sol·licitin, es pot 
autoritzar a aquests a realitzar directament la connexió del servei amb els 
estandards i criteris tècnics indicats pel gestor dels serveis.  
 

Article 25. Tramitació de les sol·licituds de connexió 
1. Si el gestor dels serveis detecta alguna deficiència en la documentació 
aportada, caldrà requerir al sol·licitant perquè en el termini de quinze dies 
hàbils esmeni les mancances. Transcorregut el termini indicat sense que el 
sol·licitant exerciti aquest dret es considerarà que desisteix de la sol·licitud, 
procedint-se a l'arxiu de la seva petició. 
2.  El gestor dels serveis resol, a la vista de les dades que aporti el 
sol·licitant relatives a les característiques de l'immoble, destinació i estat de 
les xarxes interiors, sobre la procedència de l’autorització, les 
característiques, condicions i forma d’execució, així com, si és el cas, sobre 
les causes de la denegació. 
3. En qualsevol cas, l’autorització queda condicionada a la possibilitat 
d’executar els treballs necessaris per un correcte ús de les connexions. Si 
apareixen impediments que no permetin aquestes obres, la connexió del  
servei s’ha de revocar i s’ha de retornar els imports abonats pel sol·licitant.  

 

Article 26. Causes de denegació de la connexió de servei 
El gestor dels serveis pot denegar la sol·licitud de connexió de serveis per 
qualsevol de les causes o circumstàncies següents: 
a) Per incomplir en matèria de connexions les disposicions establertes en 
aquest Reglament. 
b) Quan la cota d’abocament de l’immoble per al qual se sol·licita la 
connexió sigui inferior a la del sistema amb la que ha d’entroncar-se. 
c) Quan alguna part de les instal·lacions generals hagi de discórrer per 
propietat de tercers, sense que s'hagi acreditat la disponibilitat dels espais 
afectes.  
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Article 27. Drets econòmics 
1. El sol·licitant ha de satisfer l’import de l’escomesa per gaudir de la 
connexió física entre els sistemes de subministrament i de sanejament i la 
instal·lació privada d’aquest.  
2.  A banda de l’escomesa, el sol·licitant ha d'abonar els drets de servei, a fi 
i efecte que la unitat urbana pugui disposar dels serveis. 
3. Un cop presentada la sol·licitud, i si no hi ha, a judici del gestor dels 
serveis, cap causa de denegació de la connexió, es procedirà a lliurar una 
valoració econòmica a satisfer, que caldrà fer efectiva en el termini màxim 
de dos mesos a comptar des la data del lliurament. 
4. Vençut el termini atorgat pel pagament sense que s'hagi verificat aquest, 
s'entén que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
5. L’import de l’escomesa i dels drets de servei vénen determinats per la 
tipologia d’ús de l’immoble al que s’afecten, així com a les característiques 
de la unitat independent d’edificació a què es donarà servei, classificant-se 
d’acord amb alguna de les modalitats d’ús previstes a l’article 51 del 
present Reglament. 
 

Article 28. Execució de les obres necessàries per la connexió dels serveis 
1. Abonats els drets econòmics, el gestor dels serveis tramita l’obtenció de 
les autoritzacions i permisos que siguin necessaris davant les entitats i 
organismes competents. 
2. Un cop obtingui les autoritzacions o permisos necessaris el gestor dels 
serveis ha d’executar les connexions en el termini màxim de quinze dies 
hàbils. 
3. Les obres necessàries per la connexió dels serveis les executa el gestor 
dels serveis directament o mitjançant un contractista. 
 

Secció tercera: La connexió als serveis de subministrament 

Article 29. Execució de la connexió de subministrament. 
1. La connexió del servei de subministrament, mitjançant el ramal 
d’escomesa, s’efectua, sempre que sigui possible, per sota de la porta 
principal de l’edifici o el lloc d’accés més proper a la via pública. No obstant, 
la ubicació definitiva la determina el gestor dels serveis en base a les 
característiques del sistema de subministrament de la zona. El dimensionat 
es fixa en funció de les característiques de les instal·lacions interiors, havent 
de complir la normativa vigent en la matèria. 
 

Article 30. Condicions per gaudir de la connexió 
1. En l'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un solar o immoble 
reuneix les condicions per poder connectar-se a la xarxa de distribució i 
gaudir del servei de subministrament d’aigua quan compleixi les condicions 
següents: 
a) Que confronti amb un vial que disposi de xarxa de distribució d'aigua. 
b) Que el nou subministrament no representi una caiguda de pressió 
apreciable en el proveïment sobre el punt de connexió. 
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c) Que l’immoble disposi d’instal·lacions interiors adequades a les 
prescripcions d’aquest Reglament i resta de normativa vigent, així com un 
sistema d’evacuació d’aigües residuals i pluvials tècnicament resolt. 
2. Quan en una via pública estigui projectada una xarxa de distribució sota 
les dues voreres, l'existència d'aquesta a la vorera oposada al solar o 
immoble no suposa en cap cas el compliment de les condicions exposades.  
 

Article 31. Connexions provisionals per a obres 
1. La connexió provisional per destinar l’aigua a l’execució d’obres de 
construcció o d’urbanització tindrà caràcter especial i s’efectuarà d’acord 
amb les condicions següents: 
a) El contractista o el promotor hauran de sol·licitar l’ autorització per una 
connexió provisional per a obres, aportant la documentació requerida a 
l’article 46 del present Reglament i formalitzant el corresponent contracte. 
b) La durada del contracte no podrà ser superior a la durada de les obres. 
Es considerarà que aquestes han acabat en el moment en què se sol·liciti la 
llicència de primera ocupació o un cop vençut el termini màxim establert a 
la llicència d’obres o, en el seu cas, a la pròrroga d’aquestes. Si es tracta 
d’instal·lacions subjectes a llicència o autorització ambiental, el 
subministrament provisional ha de cessar un cop es formalitzi el control 
inicial, i si està subjecte a comunicació, en el moment que aquesta es 
formalitzi. En les actuacions urbanístiques es procedirà a interrompre el 
subministrament provisional en el moment que es procedeixi a la recepció 
provisional de les obres per l’Ajuntament i a les actuacions urbanístiques es 
procedirà a cessar el subministrament provisional en el moment que es 
procedeixi a la recepció provisional de les obres per l’Ajuntament 
c) La utilització de l’aigua per a usos diferents al d’obres serà considerada 
defraudació i habilita al gestor dels serveis a l’extinció del contracte 
provisional, sense perjudici de la liquidació per defraudació i l’adopció de les 
mesures legals que consideri escaients. 
2. Quan per circumstàncies tècniques no sigui possible efectuar una 
connexió provisional a la xarxa, es proporcionarà una giratòria o columna, 
propietat del gestor dels serveis, la contractació de la qual es regula a 
l’article 56 del present Reglament. 
 

Secció quarta: La connexió als serveis de sanejament. 

Article 32. La connexió al servei  
1. La connexió del servei de sanejament, mitjançant el ramal d’escomesa, 
s’efectua pel lloc més proper al sistema de sanejament. L’execució dels 
treballs necessaris per a la connexió s’han de realitzar de forma 
lleugerament esbiaixada a l’eix del vial amb el que confronta l’immoble, 
entroncant el ramal d’escomesa, sempre que sigui possible, en un pou del 
sistema de sanejament. El dimensionat s’ha de calcular en base a les dades 
que aporti el sol·licitant. 
2. En el cas de finques destinades a habitatges unifamiliars aparellats o 
adossats, es pot gestionar, a criteri del gestor dels serveis, una única 
connexió d’abocament entre les dues futures edificacions col·lindants, que 
únicament compartiran el tub de la connexió en via pública. 
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3. Com a directriu general, cada finca només pot disposar d’una única 
connexió d’abocament, dues en cas d’existir xarxa separativa. 
 

Article 33. Condicions per gaudir del servei de sanejament. 
1. Es considera que un solar o immoble és apte per a la connexió a la xarxa 
de sanejament quan es donin les condicions següents: 
a) Que confronti amb un vial de titularitat pública o privada que disposi de 
xarxa de sanejament en servei. 
b) Que la nova connexió no representi una sobrepressió en aquesta xarxa, 
que pugui afectar a la resta de  punts de connexió. 
c) Que compleixi les condicions exigibles a les instal·lacions interiors en 
matèria d’evacuació d’aigües residuals, segons la normativa vigent. 
 

Article 34. Requisits i característiques bàsiques de la connexió al sistema de 
sanejament. 
1. Els sol·licitants de llicència de connexió de servei per edificacions noves 
han de presentar la documentació següent: 
a) La documentació genèrica exigida a l’article 23 d’aquest Reglament. 
b) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçada, a 
escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals 
i la ventilació aèria en els termes del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament o normativa 
que el substitueixi. 
2. Les connexions han de complir amb les següents condicions: 
a) El diàmetre interior del ramal d’escomesa externa no serà en cap cas 
inferior a 20 centímetres de diàmetre exterior, mentre que el pendent 
longitudinal serà superior a l’ 1%. 
b) El propietari o promotor de l’immoble haurà d’instal·lar en terrenys 
particulars un sifó general a cada edifici per a evitar el pas de gasos i 
múrids. 
c) Entre el ramal d’escomesa externa i el sifó general de l’edifici, s’ha de 
disposar obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap 
tancament. 
d)En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials poden 
utilitzar-se com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin 
susceptibles d’adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i 
desguassin directament al ramal d’escomesa externa. 
e) Les instal·lacions inferiors de desguàs de l’edifici, situades a cota inferior 
a la rasant de vorera, han de ser completament estanques a una pressió 
mínima d’1 Kg/cm2. A més, s’han d’adaptar les altres prescripcions 
determinades per aquest Reglament. 
f) No pot haver-hi cap obertura de les instal·lacions interiors situada a 
menys de 50 centímetres sobre el nivell de la vorera. 
g) I aquelles altres que singularment, en atenció a les condicions 
intrínseques de l’immoble o la xarxa es puguin establir per cada instal·lació. 
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Article 35. Connexió d’instal·lacions industrials  
1. Cada activitat industrial tindrà la seva connexió independent al sistema  
de clavegueram. 
2. Les instal·lacions d’abocament d’aigües procedents d’instal·lacions 
industrials, han de disposar de permís d’abocament, que pot establir 
condicions addicionals. 
 

Article 36. Elevació i desguassos interiors 
1. En el cas que la cota d'un abocament no permeti el vessament directe a 
la xarxa de clavegueram, el sol·licitant ha d’instal·lar al seu càrrec un grup 
d'elevació d'aigües residuals dintre de la seva propietat. 
2. El sol·licitant ha de preveure els mecanismes corresponents i les obres 
necessàries per impedir el retrocés de les aigües. 
3. En el supòsit que no s’adoptin les mesures necessàries o aquestes siguin 
insuficients , el gestor del servei no assumirà cap responsabilitat pels danys 
o perjudicis que pugui ocasionar l’entrada d’aigua residual a l’immoble. 
 

Article 37. Conservació i manteniment de les connexions 
1. L’abonat és responsable de l’estat de funcionament de les connexions als 
sistema de sanejament, havent d’assumir tots els tràmits legals, així com 
les despeses derivades de les actuacions de conservació, manteniment o 
reparació d’aquestes. En el cas que l’abonat sol·liciti al gestor dels serveis la 
realització de treballs de conservació o manteniment en relació amb 
aquestes connexions, els usuaris estaran obligats al reemborsament del seu 
cost. 
2. En cas d’anomalia, avaria o desperfecte que impedeixi el funcionament 
correcte del ramal d’escomesa externa, el gestor dels serveis ha de requerir 
a l’abonat perquè, en el termini que se li assenyali, procedeixi, previs els 
tràmits legals, a la seva reparació o neteja. Transcorregut el termini 
assenyalat sense que es realitzin les actuacions pertinents, el gestor dels 
serveis podrà, per raons d’interès general o sanitari, procedir de forma 
subsidiària a l’execució d’aquestes actuacions, liquidant les despeses a 
l’abonat. 
3. Les despeses liquidades hauran de ser abonades d’acord amb les regles 
generals compreses en aquest Reglament, sense perjudici que l’abonat faci 
d’ús del dret a oposar-se d’acord amb el procediment regulat en el Títol 
Cinquè del present Reglament. 
4. Les actuacions de conservació, manteniment, reparació o qualsevol altra 
que el gestor dels serveis pugui realitzar subsidiàriament per garantir un 
correcte funcionament del ramal d’escomesa externa no comprendran el 
tram interior de la finca, la responsabilitat de la qual és exclusiva de 
l’abonat. 
 

Article 38. Altres actuacions públiques 
1. El gestor dels serveis pot realitzar qualsevol treball de construcció, 
reparació, manteniment, neteja o variació dels ramals d’escomesa externa 
inclús el remodelatge o reposició del paviment afectat pes serveis. 
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Capítol VI: Implantació i  ampliacions dels sistemes 

Article 39. Implantació o ampliacions dels sistemes derivada de noves 
actuacions urbanístiques 
1. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per actuacions urbanístiques les 
derivades de l’execució d’instruments de planejament, així com qualsevol 
altra actuació de caràcter aïllat que impliquin l’ampliació o la modificació 
dels sistemes de subministrament o sanejament. 
2. L’obra de la nova xarxa de subministrament d’aigua o sanejament o 
l’ampliació o modificació de l’existent anirà a càrrec del promotor urbanístic 
del sòl o de l’edificació o dels propietaris. 
3. Abans de l’aprovació dels instruments de planejament o d'execució 
urbanística, el promotor urbanístic haurà de sol·licitar al gestor dels serveis 
informe sobre la suficiència de recursos hídrics i del sistema de sanejament. 
4. Aprovat inicialment un projecte d’urbanització, l’Ajuntament demanarà al 
gestor dels serveis que es pronunciï sobre el projecte. El gestor dels serveis 
en el termini d’un mes emetrà informe sobre la idoneïtat del contingut del 
projecte, així com sobre la forma d’execució de les obres d’urbanització.  
5. El gestor dels serveis pot exigir, en la fase d’execució de les obres 
d’urbanització  i abans  de la seva recepció i posada en servei, les proves 
que estimi necessàries per garantir la idoneïtat d’aquestes. Així mateix, ha 
de percebre els imports previstos per a la realització dels treballs de 
supervisió tècnica d’obres i realització de verificacions. 
6. Tots els elements integrants de l’ampliació dels serveis han de ser 
revisats amb caràcter previ a la seva acceptació i posada en servei. El 
gestor dels serveis ha d’emetre prèviament un document de conformitat i 
d’acceptació dels elements integrants dels sistemes de subministrament i 
sanejament amb caràcter, que resta condicionada a la recepció de tota 
l’obra d’urbanització per l’Ajuntament.  
 

Article 40. Subscripció de convenis 
El gestor dels serveis pot subscriure convenis amb les parts interessades 
(Ajuntament, administració amb competències urbanístiques, Agència 
Catalana de l’Aigua, propietaris o promotors), amb la finalitat d’establir 
instruments de col·laboració entre les entitats participants per tal d’executar 
i finançar les infraestructures necessàries per garantir l’abastament 
(construcció de nous dipòsits, construcció o ampliació d’ETAP, xarxa de 
distribució i altres instal·lacions d’abastament associades) i el sanejament 
de les aigües residuals (construcció o ampliació de l’EDAR, col·lectors 
d’aigües residuals i pluvials i altres instal·lacions de sanejament 
associades). 
 

Article 41. Prolongació o modificació dels sistemes de subministrament o 
sanejament  no derivada de noves actuacions urbanístiques 
1. Quan s’hagi d’efectuar una prolongació o modificació dels sistemes no 
derivada de l’execució de plans o programes urbanístics, fins i tot en sòl 
urbà consolidat, la totalitat de les despeses que s'originin van a càrrec dels 
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beneficiaris. No obstant, el gestor dels serveis, previ conveni amb aquests 
beneficiaris, pot avançar part de la despesa quan consideri que l’actuació 
també beneficia a tercers, les connexions dels quals presentin un estat de 
conservació deficient o bé quan sigui imminent la connexió d’altres 
beneficiaris.   
2. Les obres les ha d’executar el gestor dels serveis o un contractista 
degudament autoritzat  i sota supervisió del gestor dels serveis. 
3.  En el cas que les obres no les realitzi el gestor dels serveis, aquest haurà 
d’informar sobre el projecte executiu. Les prescripcions tècniques de les 
obres relatives als serveis de subministrament i sanejament seran fixades 
pel gestor dels serveis. 
4. El gestor dels serveis pot exigir, en la fase d’execució de les obres 
relatives als serveis i abans de la seva recepció i posada en servei, les 
proves que estimi necessàries per garantir la seva idoneïtat. Així mateix ha 
de percebre els imports previstos per a la realització dels treballs de 
supervisió tècnica d’obres i realització de verificacions.  
5. Tots els elements integrants de l’ampliació dels serveis han de ser 
revisats amb caràcter previ a l’acceptació i posada en servei. El gestor dels 
serveis ha d’emetre prèviament un document de conformitat i d’acceptació 
dels elements integrants dels sistemes de subministrament i sanejament 
amb caràcter previ a la seva posada en explotació. 
 6. Amb caràcter general aquestes obres s’han de realitzar sobre terrenys 
de domini públic. No obstant, quan per circumstàncies tècniques justificades 
això no fos possible, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de les 
instal·lacions dels serveis han de posar a disposició del gestor dels serveis 
una franja de terreny d’1,5 metres d'ample a cada costat de la canonada, 
amb independència del seu calibre, i en tota la longitud situada en terreny 
privat, en les condicions fixades pel gestor dels serveis, sense que puguin 
obstaculitzar, per cap mitjà, l’accés de personal o maquinària per a la 
reparació i inspecció de la instal·lació. En aquests casos, el gestor dels 
serveis pot exigir al propietari del terreny la constitució, mitjançant 
document públic de la corresponent servitud d’accés a una xarxa general. 
7. Els propietaris que desitgin connectar-se en els cinc anys posteriors a 
l’entrada en funcionament del sistema, han de satisfer, la part proporcional 
del cost que els correspongui en funció de l’impacte que la nova connexió 
tingui en el conjunt de la instal·lació.  En cas de no haver-hi acord econòmic 
això no impedirà al gestor dels serveis connectar els nous serveis si ho 
considera justificat. El gestor dels serveis es reserva la facultat de connectar 
amb aquestes instal·lacions totes les connexions existents a la zona 
ampliada, com també la de recuperar fins a la totalitat de la part invertida. 
 

Article 42. Edificis o instal·lacions que no disposin de connexió als serveis 
1. Els edificis o instal·lacions construïts o ubicats a zones en les que no 
existeixin sistemes de subministrament i clavegueram municipal han de fer 
front, per si mateixos, en el cas de subministrament, el finançament del 
cost de les obres fins una xarxa en servei. 
2. En el cas del sanejament han de procurar-se la recollida i el tractament  
de les seves aigües pluvials i residuals, havent de sol·licitar les llicències 
d’obres i d’activitats que siguin necessàries per garantir aquests serveis. 
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L’autorització municipal no eximeix la posterior connexió a la xarxa de 
sanejament municipal, en el supòsit que aquesta es construeixi. 
3. Els abocaments a la llera pública o al medi natural s’han d’ajustar 
necessàriament a les prescripcions fixades a la legislació en matèria 
d’aigües i resta de disposicions vigents i han de disposar de la preceptiva 
autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua o Administració 
competent en la matèria. 
 

Article 43. Anul·lació de desguassos provisionals. 
1. En el moment que s’executin nous sistemes de sanejament, el gestor 
dels serveis  anul·larà, a càrrec dels abonats o beneficiaris, si no fossin 
abonats, tots els desguassos particulars que, amb caràcter provisional o 
definitiu, autoritzats o no, poguessin estar operatius a les finques amb 
façana davant el nou sistema de sanejament públic, ja siguin ramals 
d’escomeses externa, fosses sèptiques o entroncaments a aquests, essent 
obligatòria la connexió al nou sistema. 
2. L’obligació de l’apartat anterior és extensiva a qualsevol altre tipus 
d’entroncament amb el sistema de sanejament a partir del moment que 
aquest sigui conegut pel gestor dels serveis. 
 

TÍTOL SEGON: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT I DE 
SANEJAMENT 
 

Capítol I: Pòlissa o contracte de serveis 

Secció primera: Naturalesa, objecte i característiques 

Article 44. Relació entre el gestor dels serveis i l’abonat 
1. La relació entre el gestor dels serveis i l’abonat queda regulada 
mitjançant el contingut de la pòlissa o contracte de serveis en la qual 
s’inclouen els termes i les condicions particulars pactades pels serveis i, 
subsidiàriament, per allò que estableix el present Reglament i resta de 
normativa que sigui d’aplicació. 
2. No es pot dur a terme cap dels serveis regulats en el present Reglament 
sense que les parts hagin formalitzat per escrit la corresponent pòlissa o 
contracte de serveis. 
3. Cada servei i ús ha de tenir una pòlissa o contracte que només es pot 
subscriure amb el titular del dret d’ús de la finca, habitatge, local o 
indústria, o amb la persona que legalment el pugui representar. 
4. La pòlissa o contracte s’ha d’establir per a cada tipus de servei, essent 
obligatori formalitzar contractes independents per aquells serveis que 
exigeixin l’aplicació de tarifes o condicions diferents o quan així s’estableixi 
expressament en aquest Reglament. 
5. El gestor dels serveis està obligat a formalitzar la pòlissa de servei amb 
tot aquell sol·licitant que compleixi els requisits establerts en aquest 
Reglament. 
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6. Cada pòlissa resta afecta a les finalitats per les quals es va signar i, en 
conseqüència, està prohibit dedicar-la a altres finalitats o modificar-ne 
l’abast. 
7. La legitimació per actuar davant el gestor dels serveis s’acredita 
mitjançant  la titularitat de la pòlissa o contracte. No s’atendrà cap 
reclamació sobre el servei que no sigui formulada per l’abonat o persona 
que el representi legalment. 

 

Article 45. Pòlissa única per subministrament i sanejament. 
Com a norma general, es tramiten de forma conjunta les sol·licituds dels 
serveis de subministrament i sanejament d’un mateix usuari i objecte a 
subministrar i es formalitzen en una pòlissa o contracte únic. 
 

Article 46. Sol·licituds de serveis 
1.Les sol·licituds de la pòlissa o contracte de serveis s’han de realitzar per 
cada finca, habitatge, local, establiment o indústria, que constitueixin una 
unitat independent quin dret d’ús estigui legítimament atribuït al sol·licitant 
o a la persona que representa. 
2. En les comunitats de propietaris estan legitimats per sol·licitar els serveis 
aquells que legalment les representin i disposin de poder suficient  i en els 
contractes provisionals el titular de la llicència municipal o el contractista de 
les obres, autoritzat pel titular. 
3. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació següent: 
a) Acreditació i còpia del Número d’Identificació Fiscal de la persona física o, 
jurídica sol·licitant i, en el seu cas, del representant. 
b) Acreditació documental de la condició de propietari de l’immoble o titular 
d’un dret d´ús sobre aquest. 
c) El butlletí d’instal·lació subscrit per l’instal·lador autoritzat. 
 
4. En funció del tipus d’ús a contractar el sol·licitant haurà de presentar la 
següent informació addicional:  
ÚS DOMÈSTIC: cèdula d’habitabilitat o, en els cas d’habitatges protegits, 
qualificació definitiva, i llicència de primera ocupació, d’acord amb la 
normativa vigent. 
COMERÇOS I INDÚSTRIES: Codi CCAE i d’acord amb el nivell d’aplicació de 
la normativa sobre intervenció integral de l’Administració ambiental la 
documentació mínima requerida serà la llicència d’ús; el resguard d’haver 
presentat la comunicació d’inici d’activitats o el permís d’activitat i el control 
d’inici d’activitat. 
CONTRACTES PROVISIONALS PER OBRES: llicència municipal d’obres en 
vigència. Estan exemptes d’aquesta exigència l’execució d’obres 
d’urbanització previstes en plans urbanístics o projectes d’urbanització 
CONTRACTES PER PISCINES I JARDINS: En el cas de les piscines, llicència 
municipal d’obres. 
CONTRACTES MUNICIPALS: L’autorització signada pel serveis de 
contractació de l’Ajuntament. 
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5. El gestor dels serveis pot exigir tota aquella documentació que, d’acord 
amb l’establert a la normativa vigent o per la correcta aplicació d’aquest 
Reglament, pugui resultar també necessària. 
6. Les persones físiques o jurídiques que tinguin deutes pendents 
d’abonament procedents de contractes anteriors, no poden formalitzar nous 
contractes fins que no satisfacin íntegrament les seves obligacions, amb els 
recàrrecs i les despeses meritades. 
7. Les sol·licituds es poden efectuar de forma presencial a les oficines del 
sol·licitant o pels mitjans posats a disposició d’aquest. 
8. Còpia del permís d’abocament, si l’actuació està subjecta al mateix.  
 

Article 47. Inspecció tècnica del servei 
1. Un cop efectuada la sol·licitud i aportada la documentació requerida, el 
gestor dels serveis efectuarà una inspecció tècnica de l’immoble que hagi de 
rebre el servei amb la finalitat de comprovar que es compleixen les 
condicions exigides per contractar. 
2. Si el resultat de la inspecció tècnica és favorable, el sol·licitant disposarà 
de dos mesos per procedir a la contractació, passats els quals es 
considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.  
 

Article 48. Obligacions econòmiques  
Per formalitzar la pòlissa o contracte, el sol·licitant haurà  d’abonar els drets 
de connexió i de servei que corresponguin, si no han estat abonats 
prèviament, així com les tarifes d’alta que es trobin vinculades a l’alta dels 
serveis. Aquests imports es liquiden en la primera factura dels serveis.  
 

Article 49. Fiança 
1. El gestor dels serveis exigirà en el moment de formalitzar la contractació 
dels serveis o el canvi de titularitat del contracte una fiança a l’objecte de 
garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del 
contracte, sense que aquest pugui exigir, durant la seva vigència, la 
compensació amb els seus deutes. 
2. En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del 
contracte, s’ha de procedir a la devolució de la fiança al seu titular o al seu 
representant legal. Si existís responsabilitat pendent, l’import de la qual fos 
inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant. 
3. L’import de la fiança es liquida en la primera factura dels serveis i la 
quantia es recull a l’Ordenança Reguladora de les tarifes dels serveis de 
subministrament d’aigua potable i de clavegueram i d’altres serveis 
vinculats, aprovada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

Article 50. Formalització dels contractes de serveis 
1. Si la inspecció tècnica resulta favorable i s’han satisfet les obligacions 
econòmiques, es pot formalitzar, per duplicat, el  contracte de serveis, en el 
qual s’han de fer constar, com a mínim, les següents dades: 
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a) Nom de l’abonat, domicili o raó social, i número d’identificació fiscal. En 
el seu cas nom del representant, domicili i el número d’identificació fiscal. 
b) Domicili de subministrament. 
c) Ús a què ha de destinar-se l’aigua i el mil·limetratge del comptador. 
d) Dades de pagament i domicili a efectes de correspondència. 
 

Article 51. Modalitats d’ús 
La prestació del servei de subministrament que s’indica en la pòlissa o 
contracte de serveis ha de preveure únicament i exclusivament alguna de 
les modalitats d’ús que s’indiquen a continuació, que han d’anar 
interrelacionades amb l’ús que es faci de l’aigua per part de l’immoble que 
hagi de contractar el servei: 
a) USOS DOMÈSTICS: són aquells en què l’aigua s’utilitza exclusivament 
per atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació d’aliments o 
la higiene personal. 
S’aplica aquesta modalitat exclusivament a locals destinats a habitatges o 
annexos als habitatges, sempre que no s’hi realitzi una activitat industrial, 
comercial o professional de cap tipus. Queden exclosos els locals o les 
cotxeres, encara que siguin d’ús particular i per a un sol vehicle. 
b) USOS COMERCIALS: són aquells en què l’aigua s’utilitza en un 
establiment professional, comercial o de serveis per atendre les necessitats 
pròpies de l’activitat i dels que l’ocupen. 
S’aplica aquesta modalitat a tots els locals o establiments que no 
requereixin un cabal superior a 3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un 
comptador de 25 mm, en els quals es desenvolupi una activitat comercial, 
professional o de serveis, sigui o no lucrativa, i en centres d'ensenyament 
privats, esportius, clubs socials i recreatius, cotxeres, així com en tots 
aquells usos relacionats amb l’hostaleria, restauració, allotjament i lleure, 
en general, en tots aquells no destinats a un dels altres usos indicats en 
aquest Reglament. 
c) USOS INDUSTRIALS: són aquells locals i establiments en què l'aigua 
constitueix un element directe o indirecte d'un procés de producció, o 
l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions B, C, D i divisions 36 i 
37 de la secció E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de  
(CCAE-2009), aprovada pel Decret 137/2008, de 8 de juliol, o l’equivalent 
que la substitueixi. També tindran aquesta consideració, els que 
requereixen pel desenvolupament de la seva activitat un cabal superior a 
3,5 m3/h de valor nominal, equivalent a un comptador de 25 mm, els que 
generin abocaments superiors als 6.000 m3/any, i totes les activitats no 
contemplades anteriorment i que puguin ser considerades potencialment 
contaminants. 
d) USOS MUNICIPALS: Són aquells en què l'aigua s'utilitza en dependències 
municipals i centres de titularitat municipal no dedicades a restauració, bar 
o allotjament de persones, s’aplicarà també per a reg municipal, fonts 
públiques i ornamentals i obres municipals executades directament per 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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Article 52. Causes de denegació de la pòlissa o contracte 
1. El gestor dels serveis pot denegar la prestació del servei i, per tant, la 
formalització definitiva de la pòlissa o contracte per qualsevol de les causes 
següents: 
a) Per l’incompliment de les disposicions establertes en aquest Reglament. 
b) Quan el sol·licitant o el seu representant no aportin la documentació o la 
resta de dades exigides. 
c) Quan la persona o entitat sol·licitant o el seu representant es negui a 
signar el contracte  o no accepti íntegrament el contingut de la pòlissa o 
contracte.  
d) Quan les instal·lacions de l’immoble objecte del contracte no compleixin 
les prescripcions legals, reglamentàries i tècniques. 
e) Quan el sol·licitant tingui deutes pendents. En aquest supòsit, no pot 
contractar amb el gestor dels serveis fins que no satisfaci íntegrament els 
imports pendents. Els membres d’una unitat familiar que gaudeixin de la 
mateixa pòlissa no poden utilitzar la rotació dels seus components en la 
titularitat del servei mentre no s’aboni l’import generat per la pòlissa 
original. 
f) Quan existeixi una pòlissa en vigor pel mateix objecte o unitat 
independent d’edificació. 
g) Quan no es disposi de connexió de subministrament i/o sanejament 
d’aigua. 
h) Per qualsevol altra causa degudament fonamentada que, a judici del 
gestor del serveis, impossibiliti la seva prestació. 
2. Contra aquestes denegacions el peticionari podrà interposar les 
reclamacions regulades al Títol Cinquè del present Reglament. 
 

Article 53. Finques agrícoles   
Amb caràcter general, el gestor dels serveis no prestarà el servei 
d’abastament d’aigua a les finques que poguessin tenir un ús agrícola o 
similar, llevat que aquesta destinació sigui accessòria de l’ús de la finca. 
 

Article 54. Jardins i piscines 
Quan en un immoble existeixi una zona verda o assimilable, que ocupi una 
superfície superior a 50 m2 o una piscina de superfície de làmina d’aigua 
superior a 15 m2, no podrà ser abastida amb l’aigua contractada per 
l’immoble. En aquests casos el subministrament destinat a aquestes 
instal·lacions ha de ser objecte de contractació individualitzada aplicant-se 
en matèria de facturació la tarifa prevista  a l’Ordenança reguladora de les 
tarifes. 

 

Article 55. Subministrament contra incendis 
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1. La connexió al sistema públic d'un subministrament contra incendis 
requereix la formalització prèvia del contracte corresponent que se sotmetrà 
a la  mateixa tramitació que els de subministrament ordinari 
2. Efectuada la instal·lació, les boques contra incendis són precintades pel 
personal del gestor dels serveis i s'entén que han estat utilitzades sempre 
que en desaparegui el precinte. Si s'esdevingués un sinistre, l'abonat ho ha 
de comunicar al gestor dels serveis a fi de reposar els precintes 
corresponents. 
3. La instal·lació de les xarxes interiors d'incendis han de ser independents 
de les altres que pugui tenir l’immoble, i no pot connectar-s'hi cap derivació 
per a altres usos. En cas d’utilització inadequada, serà aplicable la facturació 
del consum, d’acord amb la tarifa més alta, al marge d’aplicar-se les 
sancions corresponents. 
4. En les factures periòdiques es gravarà pel concepte de disponibilitat del 
servei i segons les tarifes vigents a cada moment.  
5. Quan una normativa exigeixi un cabal o una pressió determinats, serà 
responsabilitat de l’abonat establir i conservar els dispositius 
d'emmagatzematge i sobrepressió necessaris, el qual haurà d’abonar els  
consums que siguin necessaris perquè aquests dispositius estiguin 
operatius. 
 

Article 56. Contractes de serveis provisionals 
1. Es poden formalitzar contractes provisionals en els següents supòsits: 

a) Quan s’hagi autoritzat una connexió provisional per obres. 
b) Quan el subministrament sol·licitat només es pugui realitzar 
mitjançant una giratòria.  
c) Quan no es pugui formalitzar una contractació definitiva per no 
disposar el sol·licitant de la totalitat de la documentació legalment 
exigible. 

2. Aquests contractes es concedeixen a títol de precari. Això no obstant, 
durant el temps que estiguin en vigència, queden subjectes a les mateixes 
condicions generals establertes per a la resta de contractes, a més de les 
que es puguin establir amb caràcter particular. 
3. L’abonat haurà de satisfer el consum d'aigua, així com la resta d’imports 
exigibles en la forma i quantia establerta per les disposicions vigents.  
4. L’aigua subministrada mitjançant un contracte provisional d’obres no pot 
utilitzar-se per abastir habitatges, locals o establiments industrials, havent-
se de deixar sense efecte un cop finalitzada l’obra, la qual cosa s’entendrà 
produïda en el moment en què se sol·liciti la llicència de primera utilització o 
ocupació o, en tot cas, en el moment en què caduqui la corresponent 
llicència urbanística. Si es tracta d’instal·lacions subjectes a llicència o 
autorització ambiental el subministrament provisional ha de cessar un cop 
es formalitzi el control inicial, i si està subjecte a comunicació, en el 
moment que es formalitzi. En les actuacions urbanístiques es procedirà a 
cessar el subministrament provisional en el moment que es procedeixi a la 
recepció provisional de les obres a favor de l’Ajuntament. 
5. El subministrament podrà ser interromput immediatament quan el gestor 
dels serveis comprovi que s’ha extingit el motiu que va justificar la seva 
contractació. No obstant, mentre l’abonat no sol·liciti la baixa, continua en 
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vigor el contracte provisional i aquest serà el responsable dels consums 
efectuats. 
 

Secció Segona. Durada i cessió del contracte 

Article 57. Durada del contracte 
La pòlissa o contracte de servei té la vigència que s’hagi fixat en la pòlissa i 
s’entén tàcitament prorrogada de forma automàtica i indefinida per iguals 
períodes, llevat que l’abonat notifiqui per escrit, a través dels canals de 
comunicació establerts pel gestor dels serveis, la intenció de donar-la per 
acabada. En defecte d’un termini de vigència es considerà que la pòlissa és 
indefinida. 
 

Article 58. Modificació de la pòlissa o contracte 
1. El contracte es considerarà modificat sempre que així ho disposi una 
disposició de caràcter general aprovada amb posterioritat a la seva 
vigència, sense necessitat de procedir a una nova formalització. En especial 
aquesta previsió afecta a les tarifes i als usos previstos en el contracte de 
serveis. 
2. Qualsevol canvi en les dades de l’abonat ha de ser comunicat al gestor 
dels serveis, per escrit o per qualsevol altre mitjà del que quedi constància. 
La sol·licitud de modificació requereix que l’abonat es trobi al corrent de les 
seves obligacions econòmiques. 
 

Article 59. Canvi de titularitat per cessió de la pòlissa o contracte 
1. El canvi de titularitat s’ha de realitzar a petició del nou ocupant legítim de 
l’immoble objecte del contracte, que haurà d’acreditar la seva condició de 
propietari, arrendatari o titular del dret d’ús. 
2. El canvi de titular només es pot efectuar si el contracte no s’ha extingit i 
si la instal·lació existent és suficient per a satisfer les necessitats del nou 
usuari, sense perjudici que, quan es faci el canvi de titularitat, es procedeixi 
a l’actualització de les característiques del servei.  

 

Article 60. Subrogació en la posició de les parts del contracte 
1. Es preveuen els supòsits de subrogació següents: 
a) En cas de defunció de l’abonat o titular del contracte, el cònjuge o la 
seva parella de fet, descendents, ascendents i germans o germanes que 
haguessin conviscut habitualment a l’habitatge, al menys amb dos anys 
d’antelació a la data de la defunció, podran subrogar-se en la posició de 
l’abonat. No són necessaris els dos anys de convivència en cas que hagin 
estat sotmesos a la pàtria potestat del  difunt, o bé que es tracti del 
cònjuge o parella de fet. 
b) L’hereu o legatari pot subrogar-se si succeeix al difunt en la propietat o 
l’ús de l’habitatge o local. 
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c) En casos de separacions matrimonials, divorcis o extinció de la parella 
estable, quan l’ús de l’habitatge se cedeixi al cònjuge no titular, aquest 
podrà subrogar-se en la posició de  l’abonat. 
d) Les persones jurídiques només es poden subrogar en els casos de fusió 
per absorció, aportació d’empresa i transformació social. 
2. El termini per subrogar-se és de sis mesos a partir de la data del fet 
causant, i es formalitza per qualsevol medi admès en dret, quedant 
subsistent la mateixa fiança. 
3. La subrogació només serà possible si el subrogat estava al corrent de 
pagament de les seves factures. 
4. En el cas que es produeixi alguna modificació en la personalitat del 
gestor dels serveis, ja sigui per canvi en la forma de gestió o per altra causa 
que origini una modificació d’aquesta personalitat, la subrogació de la 
posició del gestor dels serveis es produirà de forma automàtica a partir de 
l’acord de l’Ajuntament, sense necessitat de formalitzar noves pòlisses o 
contractes. 
 

TÍTOL TERCER: SUSPENSIÓ DELS SERVEIS I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE   

Secció primera: Suspensió dels serveis 

Article 61. Causes de suspensió 
A banda dels supòsits d’interrumpció temporal dels serveis previstos als 
articles 15 i 20 del present Reglament, el gestor dels serveis pot iniciar el 
procediment conduent a la suspensió dels serveis als abonats, sense 
perjudici de l’exercici d’altres accions legals quan incompleixin qualsevol de 
les obligacions establertes en aquest Reglament, o per infracció de les 
prohibicions establertes en ell, i prèvia tramitació del procediment establert 
a l’article següent. 
 

Article 62. Procediment de suspensió 
1. El gestor dels serveis pot suspendre el servei als abonats d’acord amb el 
procediment següent: 
a) El gestor dels serveis ha de notificar de forma personal a l’abonat els 
motius i fets que justifiquen la suspensió dels serveis, així com el termini, 
que no pot ser inferior a quinze dies hàbils, perquè l’abonat procedeixi a 
esmenar els motius i fets que l’originen o bé que presenti una reclamació. 
b) La notificació de l’avís de suspensió  de subministrament contindrà, com 
a mínim, informació sobre els següents aspectes: 
- Nom i adreça de l’abonat. 
- Adreça del subministrament. 
- Data a partir de la qual es podrà suspendre  el servei i la raó que l’origina. 
- Adreça, telèfon i horari de les oficines en què poden esmenar-se les 
causes que originen la suspensió 
- Dels drets que l’assisteixen en matèria de pobresa energètica i de la 
manera d’exercir-los. 
c) Quan sigui impossible efectuar la notificació per causes no imputables al 
gestor dels serveis es procedirà a la notificació mitjançant edictes en la 
forma prevista en la normativa sobre procediment administratiu i 
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incrementant-se el deute amb l’import establert per aquest tràmit en 
l’Ordenança Reguladora de les Tarifes dels serveis definida a l’article 85 del 
present Reglament. 
d) Si l’abonat presenta reclamació contra la notificació de l’avís de 
suspensió no es podrà procedir a la suspensió fins a la resolució d’aquesta. 
e) Passats quinze dies hàbils sense que s’esmeni el motiu que ha provocat 
el procediment de suspensió i sense la presentació de cap reclamació es 
traslladarà la proposta de suspensió a l’òrgan municipal competent per 
dictar, si s’escau,  la resolució de suspensió de subministrament. 
2. En el supòsit que el procediment de suspensió s’origini per l’impagament 
de factures dels serveis, el gestor dels serveis, un cop efectuada la 
notificació descrita a l’apartat anterior, tramitarà el procediment de 
suspensió amb subjecció al procediment següent: 
a) Se sol·licitarà informe als serveis socials municipals sobre si l’abonat o la 
unitat familiar corresponent es troba en situació de risc d’exclusió 
residencial. 
b) Mentre no s’emeti aquest informe la suspensió quedarà paralitzada. 
c) Si l’informe dels serveis socials manifesta que l’abonat no es troba en 
situació de risc residencial, només es podrà suspendre el servei si 
s’acumulen per un mateix abonat i punt de subministrament més d’una 
factura pendent, que no podran tenir una antiguitat superior als trenta-sis 
mesos des la data d’emissió. 
d) Acomplerts els tràmits anteriors, es traslladarà la proposta de suspensió 
a l’òrgan municipal competent per dictar, si s’escau, la resolució de 
suspensió de subministrament 
4. La suspensió dels serveis no es pot realitzar en dia festiu o en el que no 
hi hagi servei administratiu i tècnic d’atenció al públic, presencial o no, a 
efectes de la tramitació del restabliment del servei. 
 
 

Article 63. Restabliment dels serveis 
1. Els serveis s’han de restablir una vegada l’abonat hagi esmenat les 
causes que originaren la suspensió.  
2. Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió dels serveis 
i del restabliment van a càrrec de l’abonat. No es reposarà el servei mentre 
no s'abonin al gestor dels serveis els deutes pendents, incloses les despeses 
connexes i els deutes ocasionats per la suspensió i restabliment dels 
serveis. 
3. El restabliment dels serveis s’ha de realitzar, com a màxim, dins dels dos 
dies hàbils següents al moment en què s’hagin esmenat les causes que 
originaren la suspensió. 
4. En el supòsit que l’Ajuntament, mitjançant els serveis socials, emeti 
informe de risc d’exclusió residencial un cop s’hagin suspès els serveis, es 
procedirà al seu restabliment en el termes de l’apartat anterior.  
 

Secció segona. Extinció del contracte 

Article 64. Extinció del contracte 
La pòlissa o contracte de servei s’extingeix per les causes següents: 
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1. Pel venciment del termini de dos mesos des de la suspensió dels serveis 
sense que l’abonat hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va 
procedir a l’esmentada suspensió. En aquest cas el gestor del serveis estarà 
facultat per resoldre el contracte a l’empara del que disposa l’article 1124 
del Codi Civil, sense perjudici de l’exigència del deute i al rescabalament 
dels danys i perjudicis ocasionats, així com de la incautació de la fiança i la 
seva aplicació a cobrir el deute. 
2. Per la manipulació dels precintes o mecanismes utilitzats per fer efectiva 
la suspensió, de tal forma que hagi possibilitat el subministrament de 
l’abonat durant la suspensió o interrupció del servei. 
3. A instància de l’abonat o persona autoritzada legalment. 
4. Pel compliment del termini o de la causa que va justificar la formalització 
d’un contracte provisional. 
5. Quan l’abonat perdi la titularitat o el dret d’ús, segons els casos, sobre 
l’objecte de subministrament, sense perjudici del dret de subrogació regulat 
en el present  Reglament.  
6.  Per defunció de l’abonat, sense la utilització del dret de subrogació dins 
del termini de 6 mesos a partir de la defunció. 
7.  Per resolució dels organismes competents a petició del gestor dels 
serveis. 
 

Article 65.  Restabliment dels serveis després de l’extinció del contracte 
1. El restabliment dels serveis després que el contracte s’hagi extingit per 
qualsevol de les causes assenyalades a l’article anterior, només es pot 
efectuar mitjançant la formalització d’un nou contracte i l’abonament dels 
imports associats a la contractació. 
 

TÍTOL QUART: SISTEMES DE MESURA, CONSUM I FACTURACIÓ    

Capítol I. Sistemes de mesura 

Article 66. Exigència de comptadors 
1. La mesura dels consums que han de servir de base per a la facturació 
dels serveis es realitza mitjançant comptador homologat facilitat pel gestor 
dels serveis.  
2. Com a regla general, cada immoble amb connexió al sistema de 
subministrament ha de disposar d’un comptador per mesurar el consum. 
Aquesta disposició es pot complir amb un comptador únic o amb una bateria 
de comptadors. 
3. El comptador únic s’instal·la quan a l’immoble o a la finca només existeix 
un habitatge o local i en subministraments provisionals. 
4. La bateria de comptadors s’instal·la quan a l’immoble hi ha més d’un 
habitatge o local a subministrar que es complementa amb un comptador 
divisionari per a cadascun dels habitatges o locals i els necessaris per a 
serveis comuns. En qualsevol cas, el gestor dels serveis pot disposar, en la 
instal·lació interior, abans dels divisionaris, un comptador de control amb la 
finalitat de mesurar el consum global, que servirà de base per a la detecció 
d’una possible anomalia en la instal·lació interior. D’existir un consum en 
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aquest comptador més elevat que el resultant de la suma dels comptadors 
divisionaris, es factura la diferència. 
5. En tots aquells casos que l’abonat instal·li equipaments que modifiquin 
les característiques de l’aigua subministrada pel gestor dels serveis 
(descalcificadors, plaques solars tèrmiques...) aquests equipaments només 
poden ser col·locats després del comptador. 
A fi i efecte de poder fer una distribució tarifària equitativa i que tingui en 
compte els diferents conceptes a aplicar (quotes, trams, cànons...), el 
consum de cada unitat ha de provenir del corresponent comptador 
individual. No obstant, el consum dels equipaments esmentats en el 
paràgraf anterior es llegiran a partir de comptadors instal·lats a partir d’un 
únic comptador que tindrà la consideració de serveis comuns, facturant-se 
com un comptador individual. 
6. En els subministraments amb dipòsits o grups d'elevació d'aigua, s'ha de 
contractar un comptador general per al control de consums, instal·lat abans 
del dipòsit. Aquest tipus de dipòsit ha d’estar provist d’un avisador acústic i 
òptic de sortida d’aigua pel sobreeixidor en un lloc de fàcil localització i ús 
comú. L’abonat o abonats del contracte del comptador general serà el 
responsable del manteniment i del correcte estat sanitari d’aquell. 
7. Per tal de facturar el consum efectuat mitjançant les giratòries el gestor 
dels serveis procedirà a realitzar una lectura trimestral del consum. Si no és 
possible obtenir la lectura del comptador i l’abonat tampoc la facilita dintre 
el termini concedit a l’efecte, es procedirà a efectuar una estimació de 
consum d’acord amb les regles d’estimació contingudes en el present 
Reglament.  
 

Article 67. Selecció i propietat.  
1. La selecció del tipus de comptador, diàmetre i emplaçament, el 
determina el gestor dels serveis, d’acord amb la normativa tècnica vigent en 
el moment de la contractació en atenció a la informació facilitada pel 
sol·licitat i als consums previstos.  
2. Si el règim de consum d'un abonat no s’ajusta a la tipologia del 
comptador, el gestor dels serveis ha de comunicar aquesta circumstància a 
l’abonat perquè aquest, a càrrec seu, modifiqui la instal·lació per admetre el 
tipus de comptador que se li comuniqui.  Si en el termini indicat en la 
comunicació no fa efectives les modificacions es considerarà que l’abonat ha 
incomplert les condicions establertes en el present del Reglament, amb els 
efectes previstos a l’article 61 d’aquest Reglament. 
3. El gestor dels serveis conserva la propietat del comptador, sens perjudici 
dels imports que en concepte de lloguer i conservació en pugui percebre de 
l’abonat, d’acord amb les tarifes vigents.  
 

Article 68. Instal·lació dels comptadors 
1. El comptador serà instal·lat pel gestor dels serveis liquidant els costos 
d’instal·lació a l’abonat i únicament podrà ser manipulat pels seus empleats 
o les persones responsables del seu manteniment, per la qual cosa estarà  
precintat. 
2. Els comptadors s'han d’instal·lar segons especificacions i plànols tipus. 
Quan el subministrament es destini a construccions individuals s’hauran 
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d’instal·lar al límit de la propietat. En la resta de supòsits s’instal·laran, 
sempre que sigui viable,  al límit de  la propietat, o en un punt de fàcil 
accés i ús comú el més proper a l’accés des la via pública, dotat amb 
desguàs amb capacitat suficient per preveure fuites a la instal·lació i provist 
d’il·luminació i subministrament elèctric i ventilació. 
3. A la sortida del comptador s’hi col·locarà una clau de pas que l’abonat 
tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les 
intervencions que hagi de fer el gestor dels serveis com a conseqüència del 
mal funcionament d’aquesta clau, es carregaran a l’abonat. 
4. La instal·lació interior a partir de la clau de pas del comptador queda 
sempre sota la conservació i responsabilitat de l’abonat, el qual s’obliga a 
facilitar als empleats del gestor dels serveis l’accés al comptador i a la 
instal·lació interior. 
5. Les instal·lacions amb dos o més abonats s’han de fer únicament 
mitjançant comptadors divisionaris en bateria, d’acord amb les condicions 
següents: 
a) La bateria ha d’estar construïda segons les especificacions tècniques 
vigents que facilitarà el gestor dels serveis. 
b) S’ha de deixar instal·lat el suport per a cadascun dels comptadors 
divisionaris i les vàlvules d’entrada i sortida especials per a bateries. 
c) S’ha d’indicar de forma inesborrable el pis i porta a que correspongui 
cada comptador. 
d) A la bateria dels comptadors s’ha de col·locar un quadre en què quedi 
senyalitzat de forma inesborrable a quin habitatge o local corresponen les 
diferents sortides. És responsabilitat de l’abonat la comprovació de la seva 
veracitat. 
6. En el cas que s’instal·lin comptadors de control, s’han d’ubicar abans dels 
divisionaris amb la finalitat de controlar els consums globals i han de servir 
com a base per a la detecció d’una possible anomalia en la instal·lació 
interior. 
7. Si s’instal·la una cisterna o altres dispositius s’ha d’ubicar un comptador 
general el més a la vora possible a la clau de registre. 
8. S’ha de col·locar una vàlvula de retenció i una clau de pas sobre el tub 
general d’alimentació, al costat de la bateria o després del comptador 
general, així com després de les derivacions individuals. 
 

Article  69. Allotjament dels comptadors 
1. El comptador o bateria de comptadors s’han d’allotjar en pericons, 
armaris o cambres que han de ser construïts o instal·lats pel propietari, 
promotor o abonat. L’armari o cambra de comptadors ha de tenir les 
característiques vigents indicades pel gestor dels serveis d’acord amb la 
normativa vigent i ha d’estar situat d’acord amb les regles de l’article 
anterior. El seu manteniment va a càrrec dels abonats. 
2. Quan un sol ramal d’escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un 
abonat, correspon al promotor o propietari de l’immoble preparar les 
instal·lacions per donar-hi cabuda a tots els subministraments potencials de 
l’immoble. 
3. Si és precís substituir el comptador per un de major diàmetre i per 
aquest motiu és indispensable ampliar les dimensions de l’armari o cambra 
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que el conté, el propietari de l’immoble o els usuaris han d’efectuar, al seu 
càrrec les modificacions adients. 
 

Article 70. Custòdia del comptador 
1. L’abonat és responsable de la custòdia del comptador. Aquesta obligació 
és extensible tant a la inviolabilitat dels precintes del comptador com a les 
seves etiquetes d’identificació. 
2. En cas de sostracció del comptador, les despeses d’inspecció i instal·lació 
del nou comptador, així com el valor del comptador sostret són a càrrec de 
l’abonat. 
3. Els comptadors no es poden canviar d’emplaçament, ni ser manipulats, 
llevat dels supòsits contemplats en aquest Reglament. Quan es trenqui el 
precinte, ja sigui fortuïtament o per qualsevol altre motiu, l’abonat que en 
tingui coneixement ho ha de comunicar immediatament al gestor dels 
serveis. 
 

Article 71. Canvi d’emplaçament 
1. El canvi d’emplaçament del comptador, dins del recinte o propietat en la 
que es presta el servei de subministrament, sempre serà a càrrec de la part 
a instància de la qual s’hagi fet.  
2. No obstant, serà sempre a càrrec de l’abonat qualsevol canvi en 
l’emplaçament del comptador ocasionat per qualsevol dels següents motius: 
a) Per obres efectuades per l’abonat amb posterioritat a la instal·lació del 
comptador i que en dificultin la lectura, revisió o la substitució. 
b) Quan la instal·lació del comptador no respongui a les exigències d’aquest 
Reglament. 
 

 Article 72. Retirada del comptador 
El gestor dels serveis podrà retirar els comptadors per qualsevol de les 
causes següents: 
a) Per l’extinció del contracte. 
b) Per la substitució definitiva provocada per l’avaria de l’equip de mesura. 
c) Per substitució per un altre motivada per renovació periòdica, canvi 
tecnològic, adequació als consums reals o a un nou contracte, etc. Així 
mateix, per la substitució temporal per a verificacions oficials. 
d) Provisionalment, per falta de pagament de les factures emeses. 
e) Per altres causes que puguin ésser autoritzades pel gestor dels serveis, 
el qual ha de determinar si la retirada és provisional o definitiva o si l’aparell 
de mesura ha d’ésser substituït per un altre. 
 

Article 73. Conservació, reparació i substitució 
1. El gestor dels serveis és l’encarregat de realitzar tots els treballs de 
conservació, reparació i reposició dels comptadors, substituint aquells que 
estiguin avariats. 
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2. La reparació o substitució del comptador en cas de manipulació, 
maltractament o per alguna altra causa imputable a l’abonat, es liquida al 
seu càrrec. 
3. Els comptadors que a l’entrada en vigor del present Reglament siguin 
propietat dels abonats han de ser substituïts per comptadors propietat del 
gestor dels serveis, un cop finalitzada la seva vida útil. Alternativament el 
gestor dels serveis podrà promoure la substitució d’aquests comptadors per 
altres de la seva propietat abans de la finalització de la seva vida útil, 
indemnitzant a l’abonat amb el seu valor residual o bé posant-lo a la seva 
disposició pel termini de dos mesos, passats els quals el gestor dels serveis 
podrà disposar sobre la seva destrucció. 
 

Article 74. Verificació dels comptadors 
1. El gestor dels serveis té la facultat de realitzar les verificacions que 
consideri necessàries.   
2. D’acord amb l’article 11.k) l’abonat té l’obligació de facilitar als 
representants i operaris del gestor dels serveis l’accés al comptador sempre 
que es presenti la corresponent autorització per part del gestor dels serveis. 
 

Article 75. Comprovacions particulars de comptadors 
1. La comprovació particular consisteix en la realització de proves adreçades 
a verificar el correcte funcionament del comptador. 
2. La comprovació es pot promoure per qualsevol de les parts del contracte: 
a) A instància del gestor dels serveis: Quan al seu parer concorrin 
circumstàncies que ho aconsellin pot procedir a efectuar la verificació, 
prèvia autorització de l’abonat per accedir a l’immoble, quan aquesta es 
realitzi en elements privatius del mateix. En aquest supòsit les despeses de 
verificació són a càrrec del gestor dels serveis. 
b) A instància de l’abonat: L’abonat pot sol·licitar al gestor dels serveis la 
realització de la verificació. En aquests supòsit l’abonat ha d’efectuar un 
dipòsit previ en garantia de les despeses de verificació segons l’import 
establert a la corresponent Ordenança reguladora de les tarifes definida a 
l’article 85 del present Reglament. 
3. La comprovació particular es realitza, sempre que sigui possible, 
utilitzant un comptador verificat oficialment, de secció i característiques 
similars al de l’aparell que es pretén comprovar i instal·lat en sèrie respecte 
el comprovat, de manera que serveixi com a testimoni del volum d’aigua 
realment subministrat. Les proves s’han de realitzar prenent com a 
referència l’interval d’errors admesos per la legislació vigent. 
4. Aplicació dels resultats de la comprovació: 
Quan el funcionament sigui correcte les despeses de verificació aniran a 
càrrec de la part que l’ha promogut. 
Quan el funcionament és incorrecte, s’ha de retornar la quantitat dipositada 
i les despeses de verificació aniran a càrrec del gestor dels serveis, llevat 
que l’error beneficiï a l’abonat i s’ha de procedir, en l’ordre econòmic, igual 
que en les verificacions oficials. 
Quan es produeixi una disconformitat amb el resultat de la comprovació 
particular entre l’abonat i el gestor dels serveis, qualsevol de les parts pot 
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sol·licitar la verificació oficial del comptador amb total sotmetiment a les 
conseqüències que es derivin. 
 

Article 76. Verificació oficial 
1. En aplicació de la normativa sobre metrologia, els abonats, el gestor dels 
serveis o els òrgans competents de l’administració, poden sol·licitar a 
l’organisme competent en matèria d’indústria, a través d’un laboratori oficial 
autoritzat, la realització d’una verificació oficial sobre el comptador. Aquesta 
sol·licitud és obligatòria per les parts. El gestor dels serveis està obligat al 
precintat, retirada i posada a disposició de l’organisme competent el 
comptador. 
2. Si la sol·licitud la formula l’abonat, ha d’efectuar un dipòsit previ en 
garantia de les despeses de verificació segons l’import establert a 
l’Ordenança reguladora de la prestació patrimona tarifes definida a l’article 
85 del present Reglament 
3. Aplicació dels resultats de la verificació oficial: 
Quan el funcionament sigui correcte les despeses de verificació aniran a 
càrrec de la part que l’ha promogut. 
Quan el funcionament és incorrecte, s’ha de retornar la quantitat dipositada 
i les despeses de verificació aniran a càrrec del gestor dels serveis llevat 
que l’error beneficiï a l’abonat. La regularització en l’ordre econòmic, es 
realitzarà segons a l’establert al següent apartat d’aquest article. 
4. Quan el comptador no compleixi les condicions reglamentàries ha d’ésser 
substituït per un de característiques similars o, si és el cas, reparat i 
verificat novament abans de la seva reinstal·lació. Si, a conseqüència de la 
verificació oficial, es determina un error de mesura no comprès dins els 
marges vigents, es procedirà a notificar el consum facturat d’acord amb els 
percentatges d’error detectats. En aquest cas el període màxim de 
regularització, sempre que no es pugui determinar per qualsevol altre mitjà, 
serà de dotze mesos.  
5. Tant els càrrecs com els abonaments es poden efectuar en la facturació 
dels serveis. 
 

Article 77. Detecció de mals funcionaments 
1. El gestor dels serveis està facultat per aprovar els plans necessaris per a 
la detecció sistemàtica del mal funcionament dels comptadors. 
2. Les vies de detecció d’anomalies són, entre d’altres, els plans de 
mostreig, la comprovació i renovació de comptadors basats en estudis 
d’envelliment, l’anàlisi de la sèrie històrica de consums, les reclamacions 
dels mateixos abonats, així com el resultat de la instal·lació de comptadors 
de control. 
 

Article 78. Regularització dels consums per aturada o mal funcionament 
Quan es detecti l’aturada o mal funcionament del comptador, com a 
conseqüència de les comprovacions particulars o verificacions oficials o 
qualsevol altre sistema de detecció previstos en aquest Reglament, la 
determinació del consum del període actual i regularització de períodes 
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anteriors s’efectua d’acord amb les regles d’estimació de consum 
contingudes a l’article 81 del present Reglament. 
 

Article 79. Comptadors divisionaris del consum 
L’abonat pot instal·lar comptadors divisionaris en la seva pròpia instal·lació 
interior. No obstant, el gestor dels serveis no acceptarà cap vinculació amb 
aquests comptadors, ni acceptarà referències de cap tipus basades en les 
seves lectures, com a base per a reclamacions que s'interposin sobre les 
lectures dels comptadors instal·lats pel gestor dels serveis. 
 

Capítol II. Lectura i determinació del consum 

Article 80. Lectura del comptador 
1. La lectura de les dades enregistrades per cada comptador s’ha de 
realitzar,  per personal acreditat pel gestor dels serveis, en hores de relació 
normal amb l'exterior, a excepció de les instal·lacions adaptades a la 
telelectura. Entre les diferents dates de lectura es mantindrà, en la mesura 
que sigui possible, una regularitat o cadència  que permeti mantenir la 
uniformitat entre els períodes de consum. 
2. Quan per absència de l’abonat no fos possible la lectura, el personal 
encarregat  ha de deixar constància de la seva visita i dipositar a la bústia 
de correus de l’immoble subministrat una targeta de lectura en la qual, 
l’abonat pot anotar la lectura del seu comptador i fer-la arribar a les oficines 
del servei en el termini màxim que s’indiqui en aquesta targeta, als efectes 
de facturació del consum real. La comunicació de la lectura també es podrà 
efectuar pels altres mitjans posats a l’abast de l’abonat pel gestor dels 
serveis.  
3. Les lectures comunicades al gestor dels serveis amb posterioritat a la 
facturació del període de consum a què fa referència el consum enregistrat 
per l’abonat es consideraran nul·les, efectuant-se la facturació a partir del 
consum estimat d’acord amb l’article següent. 
4. L’abonat amb contracte provisional provist d’una giratòria ha de facilitar 
la lectura del consum i en el cas que no sigui possible aquesta lectura, s’ha 
de posar-se en contacte amb el gestor dels serveis cada tres mesos a 
l’objecte de facilitar la lectura de consums. 
 

Article 81. Determinació del consum 
1. El consum es determina, com a regla general, per la diferència entre la 
lectura actual i la immediata anterior. 
2. Si el gestor dels serveis no disposa en el moment de la facturació de la 
lectura actual, el consum a facturar es determinarà per estimació. 
L'estimació de consums es realitza a partir de la determinació de la mitjana 
de consum diària, d’acord amb el mètode que sigui d’aplicació entre els que 
s’indiquen seguidament:  
a) Quan el gestor dels serveis disposi de consums reals durant el darrer 
any, la mitjana diària de consum s’obtindrà a partir del quocient entre el 
consum anual i el nombre de dies de l’any.  
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b) Quan no es conegui cap consum, la mitjana de consum diària s’obté 
aplicant com a consum del període a facturar un consum equivalent a la 
capacitat nominal del comptador per 15 hores d’utilització mensual. 
3.  La mitjana de consum diària així obtinguda s’aplicarà al període de 
consum pel quals és precís estimar el consum. 
4. Els consums estimats, que tenen valor de “a compte” es poden 
regularitzar, sense limitació temporal, en el moment en que es pugui 
obtenir la lectura real, aplicant les següents regles: 
a) En el cas que el consum estimat hagi estat superior al real, es procedirà 
a liquidar el consum real, minorant el consum facturat a compte, retornant, 
en el seu cas, els imports que corresponguin. 
b) En el cas que el consum estimat hagi estat inferior al real, es procedirà a 
liquidar la diferència fins al consum real.  
 

Article  82. Regularització de consums erronis 
1. Quan es detecti l’aturada o el mal funcionament del comptador, la 
facturació del període actual i la regularització dels períodes anteriors s’han 
d’efectuar d’acord amb les regles de l’article anterior.  
2. La regularització s’estèn al temps que hagi durat l’aturada o el mal 
funcionament, sense que aquesta regularització pugui afectar a més de 
dotze mesos. 
3. En aquells casos en què per error o anomalia de funcionament de 
l’aparell mesurador o comptador s’hagin facturat quantitats inferiors a les 
degudes, s’ha d’esglaonar el pagament de la diferència en un termini que, 
llevat d’acord contrari, serà d’igual durada que el període al qual s’estenguin 
les facturacions errònies o anormals amb un límit màxim de dotze mesos. 
4. Quan es produeixi una fuita amagada, el gestor dels serveis, a sol·licitud 
de l’abonat i previs els tràmits que en cada cas consideri necessaris per la 
verificació del fet i de les circumstàncies del mateix, procedirà a la 
regularització dels consums d’acord amb les regles següents:  

a) Es considera fuita amagada la que sigui de difícil detecció i no estigui 
originada per infraccions, manipulacions o negligència en el 
mateniment de la xarxa particular de l’abonat o els seus equips.  

b) Només es considerarà aquella fuita que es produeixi a la instal·lació 
de fontaneria interior (canonades i accessoris), tant soterrades com 
encastades a la paret. En conseqüència, queden excloses d’aquesta 
regularització les fuites provocades per mecanismes i equipaments, 
com ara electrodomèstics i elements auxiliars de tot tipus (aixetes, 
boies, calderes, equips de tractament d’aigua, equips de piscines, 
sistemes de reg i similars). 

c) Les fuites han d’haver estat reparades i cal aportar documentació 
acreditativa (fotos, factures, etc) d’aquesta circumstància, sense 
perjudici del valor probatori de l’acta del personal inspector del gestor 
dels serveis. 

d) Només s’atendran les sol·licituds vinculades a fuites en les que el 
volum d’aigua enregistrada per lectura de comptador sigui, com a 
mínim, el doble del consum facturat pel mateix període o períodes en 
les dues anualitats anteriors i, si no es disposa d’aquest consum, 
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haurà de ser del doble de la mitjana de consum facturat el darrer any 
o dels períodes en que existeixi registre, si són inferiors a l’any. 

e) El volum d’aigua afectat per la fuita es determinarà per estimació i 
serà equivalent al que superi  la mitjana de consum del mateix 
període en les dues anualitats anteriors al que s’ha produït la fuita i, 
si no és possible, la mitjana de consum es calcularà a partir de la 
mitjana de consum del darrer any o dels períodes en que existeixi 
registre, si són inferiors a l’any. 

f) El volum de la fuita, calculat segons l’apartat anterior, es facturarà al 
preu aprovat per fuites de la quota variable. Si la factura ja ha estat 
emesa es procedirà a la seva rectificació. 

g) No s’atendrà més d’una sol·licitud de revisió de factura per fuita en 
un període de 12 mesos. 

 
 

Capítol III. Facturació 

Article 83. Objecte i periodicitat de la facturació 
1. El gestor dels serveis factura l’import dels serveis contractats i els 
efectivament disposats per períodes delimitats entre dues dates, d’acord 
amb la modalitat tarifària aplicable a cada contracte. 
2. Així mateix, seran objecte de facturació aquells conceptes no compresos 
en les tarifes per consum, sempre que corresponguin a actuacions que 
correspongui dur a terme el gestor dels serveis d’acord amb aquest 
Reglament i en aplicació dels imports aprovats per aquests conceptes. 
3. Els serveis de subministrament i de sanejament s’han de facturar per 
períodes vençuts i amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat de 
pacte específic entre l’abonat  i el gestor dels serveis, o de determinats usos 
que poden facturar-se en períodes diferents. En els supòsits d’alta per nova 
contractació i baixa per extinció del contracte el període de consum es 
prorrateja d’acord amb les dates efectives de prestació dels serveis.  
4. Si se suspèn el servei corresponent a una pòlissa o contracte, el gestor 
dels serveis no emetrà cap factura a partir de la data de suspensió, excepte 
quan l’abonat, com a conseqüència de la manipulació dels precintes, disposi 
d’aigua.  
 

Article 84. Factures dels serveis de subministrament i sanejament. 
1. Les factures contindran, a banda dels requisits exigits per la normativa 
en matèria de facturació i de consum, informació sobre l’adreça de 
subministrament; les lectures anterior i actual del comptador, i el seu 
consum, així com, si és el cas, la indicació conforme el consum és estimat i 
per tant a compte; el tipus d’ús assignat en el contracte; el desglòs de 
l’estructura tarifària aplicada a la quantificació de l’import facturat pels 
serveis; els tributs d’altres administracions que graven el consum i la forma 
i els terminis de pagament. 
2. En el cas del servei de sanejament, la quota variable es determina  en 
funció de la utilització estimada del titular del contracte, d’acord amb els 
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consums d’aigua que li hagin estat facturats o d’acord amb qualsevol altre 
mitjà que en permeti al gestor dels serveis tenir-ne constància. 
3. Quan en la prestació del servei a un sector de la població o a un nombre 
concret d’abonats, concorren motius d'explotació o ús d'instal·lacions 
diferenciats dels normals, com pot ser modificacions de pressió o cabals, 
sobreelevacions d'aigües residuals, xarxes especials, etc., i es produeix un 
cost addicional al general, el gestor dels serveis podrà  aplicar als abonats 
afectats recàrrecs o preus que compensin el major cost derivat del 
tractament diferenciat, bé amb caràcter permanent o transitori, segons el 
tipus d'actuació a realitzar.  
4. En períodes de facturació amb preus diferents, la facturació s’ha 
d’efectuar a prorrata entre els diferents períodes.  
5. Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes de la 
facturació, el gestor dels serveis n’ha d’informar als seus abonats. 
 

Article 85 Tarifes dels serveis de subministrament i sanejament i d’altres 
serveis vinculats. 
1. Les tarifes dels serveis subministrament domiciliari d’aigua i sanejament 
d’aigües residuals i de la resta de serveis no derivats del consum, es troben 
regulades a l’Ordenança Reguladora de les tarifes dels serveis aprovades 
per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i accessibles mitjançant els 
portals d’internet de l’Ajuntament i del gestor del serveis. 
2. El gestor dels serveis ha de sol·licitar a l'Ajuntament que efectuï la 
tramitació del procediment que correspongui tant per aquelles tarifes 
subjectes al règim de preus autoritzats com per aquelles en què només 
sigui necessària l’aprovació municipal.  
 

Article 86. Termini i forma de pagament 

1. L’abonat pot triar entre el pagament mitjançant domiciliació bancària o el 
pagament en efectiu en els llocs indicats en la factura. 

2. Si l’abonat tria la domiciliació bancària com a forma de pagament, el 
càrrec no tindrà eficàcia alliberatòria del pagament fins el venciment del 
termini de devolució d’aquest. En cas de devolució del càrrec per causes 
imputables a l’abonat, aniran a compte seu la totalitat de les despeses que 
es produeixin amb motiu d’aquesta devolució. 

3. Si l’abonat no té domiciliat el pagament, es pot efectuar el pagament en 
efectiu a les oficines de les entitats bancàries col·laboradores, dins el 
termini establert l’Ordenança reguladora de les tarifes dels serveis definida 
a l’article 85 del present Reglament. 

4. La facturació dels serveis tindrà lloc en un format caràcter electrònic, i 
l’abonat tindrà accés a la factura a través de l’Oficina Virtual de l’Empresa 
gestora i/o recepció en l’adreça de correu electrònic, o un altre mitjà 
telemàtic, que haurà facilitat. Únicament es posarà a disposició de l’abonat 
la factura en format paper en els casos que no hagin facilitat adreça 
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electrònica amb aquesta finalitat, no existeixi alta en l’Oficina Virtual o bé 
l’abonat s’hagi oposat expressament a l’ús de mitjans electrònics de relació. 

5. En cas d’impagament l’import facturat es veurà incrementat amb l’import 
que en concepte de despeses d’impagament es pugui establir a l’Ordenança 
reguladora de les tarifes.  

6. En el cas dels contractes provisionals amb giratòries, en cas 
d’impagament es podrà procedir contra la fiança dipositada per aquest 
abonat, requerint-lo a retornar la giratòria. De no retornar la giratòria dintre 
del termini que s’assenyali en el requeriment, el gestor dels serveis es 
reserva l’exercici de les accions penals per defraudació contra l’abonat. 

  

Article 87. Devolució d’imports per facturacions errònies 

1. L’abonat pot sol·licitar la devolució dels imports abonats a conseqüència 
d’errors en la facturació. La sol·licitud ha d'expressar de forma clara i 
concisa els conceptes, la devolució dels quals es requereix, i els fonaments 
de la sol·licitud, així com qualsevol altre document que acrediti la petició. 

2. El gestor dels serveis ha de practicar la devolució dels imports a l’abonat, 
preferentment en la mateixa forma com es va fer el pagament. 

3. Si el gestor dels serveis detecta un error en la tipologia dels usos, o 
qualsevol altra incidència que determini un facturació indeguda procedirà a 
regularitzar la situació. 
4. Les actuacions derivades d’aquest article no podran atendre 
regularitzacions que vagin més enllà de dotze mesos a la data en què se 
sol·licitin. 
 

Article 88. Altres conceptes cobratoris 
1. El gestor dels serveis ha d’incloure en la factura tots els tributs i preus 
públics segons les disposicions vigents que així ho estableixin. 
2. El gestor dels serveis està legitimat, en cas d’avaria a les xarxes 
provocada per tercers, a reclamar el pagament dels costos de l’actuació de 
restabliment dels serveis més el cost de l’aigua perduda, calculada segons 
criteris tècnics i característiques de la xarxa i valorada segons el preu 
previst a l’ordenança de tarifes regulada a l’article 85 del present Reglament 
i les indemnitzacions derivades de l’avaria per danys a tercers. 
 
 

TÍTOL CINQUÈ: CONSULTES I RECLAMACIONS DELS ABONATS DEL SERVEI 

Article 89. Consultes i informació a subministrar als abonats 
1. L’abonat o el seu representant pot formular consultes o peticions 
d’informació relatives a la relació contractual, així com demanar informació 
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sobre la tarifa a contractar o sobre els imports a abonar amb caràcter previ 
a la contractació dels serveis.  El gestor dels serveis ha de donar resposta a 
totes aquestes consultes o peticions d’informació en el termini màxim d’un 
mes, utilitzant preferentment el mateix mitjà que l’utilitzat per l’abonat en 
formular la seva consulta o petició d’informació.  
 

Article 90. Reclamacions i sistemes extrajudicials de resolució de conflictes 
1. Els abonats o els seus representants tenen dret a formular reclamacions, 
queixes i  denúncies relacionades amb la prestació dels serveis, utilitzant, si 
ho desitgen, els fulls oficials de reclamació, queixa i denúncia que el gestor 
dels serveis els ha de facilitar. Aquests fulls també hauran de ser 
accessibles telemàticament.  
a) Mitjançant una reclamació l’abonat demana la reparació d’un dany, el 
retorn de determinades quanties, la rescissió d’un contracte o l’anul·lació 
d’un deute. 
b) Mitjançant una queixa l’abonat posa en coneixement de l’administració 
uns fets que, malgrat no ser una infracció administrativa per part del gestor 
dels serveis i no generin cap rescabalament econòmic, es volen posar en 
coneixement d’aquesta per tal que els faci arribar al gestor per tal que 
pugui millorar la qualitat del servei que ofereix (tracte ofert, temps 
d’espera, cues, preus....). 
c) Mitjançant una denúncia l’abonat posa en coneixement de l’administració 
uns fets que poden ser constitutius d’infracció administrativa per tal que els 
investigui i, si s’escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i 
defensar els interessos generals (clàusules abusives, manca de fulls de 
reclamació, actuacions que poden provocar un risc per la salut o la 
seguretat...). 
2. La tramitació de les reclamacions i queixes es realitzarà d’acord amb el 
procediment següent: 
a) La presentació es realitzarà davant el gestor dels serveis, que l’haurà de 
registrar i facilitar-ne un número de tràmit. 
b) Si l’abonat no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un 
mes des la seva presentació, es podrà adreçar, personalment o per correu, 
a un Servei Públic de Consum, per presentar la reclamació oficial. 
3. La tramitació de les denúncies es realitzarà d’acord amb el procediment 
següent: 
a) L’abonat ha de remetre directament la denúncia, juntament amb els 
elements de prova, al Servei Públic de Consum, personalment o per correu. 
4. Tenen la consideració de Servei Públic de Consum, l’OMIC, l’Oficina 
Comarcal d’informació al Consumidor (OCIC) i  les oficines de l’Agència 
Catalana de Consum. 
5. L’abonat té dret a acudir a l’arbitratge de consum com a sistema 
extrajudicial de resolució de conflictes entre l’abonat i el gestor dels serveis. 
La resolució de l’arbitratge es denomina laude arbitral i és vinculant i 
d’obligat compliment per les parts. La sol·licitud d’arbitratge de consum es 
pot presentar davant la Junta Arbitral de Consum. 
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TÍTOL SISÈ: INSPECCIÓ I RÈGIM DE CONTROL 
 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 91. Actuació inspectora 
1. El gestor dels serveis verificarà el compliment de les disposicions 
d’aquest Reglament i de la resta de normativa que sigui aplicable pel que fa 
a la utilització dels serveis de subministrament i sanejament, així com 
aquelles condicions i requisits que pugui determinar l’Ajuntament. 
2. En compliment de l’atribució anterior, el gestor dels serveis mitjançant el 
personal inspector i col·laborador revisa les instal·lacions interiors existents, 
davant la sospita de l’existència d’alguna circumstància que pugui significar 
risc sanitari, malbaratament de l’aigua, deteriorament de la seva qualitat o 
disfuncions en la prestació dels serveis. 
 

Article 92. Àmbit d’actuació de la inspecció 
L'actuació inspectora esmentada a l’article anterior abasta les persones 
físiques i jurídiques, públiques o privades, obligades o responsables del 
compliment de les normes recollides en aquest Reglament. 
 

Article 93. Facultats del personal inspector o col·laborador 
1. El personal inspector o col·laborador té atribuïdes les facultats següents: 
a) Accedir a les instal·lacions interiors i a les que generen aigües residuals. 
b) Accedir a la resta d’instal·lacions que, directament o indirectament, 
tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o 
recirculació d’aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d’altres, o 
que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les 
instal·lacions relatives al subministrament, consum d’aigua i control de 
qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes. 
c) Obtenir fotografies o altres tipus d’imatges gràfiques, sense perjudici del 
que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la 
propietat industrial. 
d) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al 
compliment de les seves funcions. 
2. El personal inspector o col·laborador ha de precintar, si és possible, els 
elements inherents a la infracció per tal de suspendre els serveis. Sempre 
que no sigui possible localitzar un millor punt de suspensió, que es podrà 
realitzar en el ramal d’escomesa, punt d’entroncament amb els serveis, en 
la clau de pas. 
3. El resultat de les inspeccions que s’obtinguin s’ha de documentar en un 
informe per a la pràctica de les actuacions que se’n derivin o per a la seva 
incorporació, si s’escau, a qualsevol expedient en tràmit. 
 

Article 94. Obligacions del personal inspector o col·laborador 
El personal autoritzat per a la realització de tasques inspectores està 
sotmès als deures i obligacions següents: 
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a) Identificar-se com a personal inspector o col·laborador i acreditar 
aquesta circumstància mitjançant una targeta acreditativa lliurada pel 
gestor dels serveis. 
b) Informar als interessats de l’objecte de les actuacions inspectores. 
c) Guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva 
funció. 
d) Observar, en l'acompliment de les seves funcions, la deguda cortesia i 
respecte i consideració als interessats. 
e) Facilitar, dintre les seves possibilitats, als inspeccionats la informació que 
necessitin per tal de complir amb la normativa aplicable. 
f) Informar els interessats dels seus drets i deures en relació amb els fets 
objecte d’inspecció. 
g) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte 
d’inspecció i del seu responsable. 
 

Article 95. Drets de les persones o entitats inspeccionades 
1. Les persones físiques i jurídiques objecte de la inspecció tenen els drets 
següents: 
a) A exigir l’acreditació i identificació del  personal que realitza la inspecció. 
b) A ser advertits dels incompliments que s'hagin pogut detectar en el 
moment de realitzar la inspecció i obtenir la informació necessària per tal de 
complir amb la normativa vigent. 
c) A interposar la reclamació, regulada a l’article 90 del present reglament, 
si considera que s’han vulnerat els seus drets o s’han infringit les normes 
del procediment descrites en aquesta norma.  
 

Article 96. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades 
1. Les persones físiques i jurídiques titulars de les instal·lacions 
inspeccionades estan obligades a col·laborar amb el personal inspector o 
col·laborador en el desenvolupament de les seves tasques i, en particular, a 
facilitar el següent: 
a) Permetre l’accés del personal inspector i col·laborador a aquelles parts de 
les seves instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la 
seva missió. 
b) Prestar l'assistència necessària al personal del gestor dels serveis que 
dugui a terme l'actuació inspectora i facilitar-li el desenvolupament de les 
seves tasques, quan sigui necessari. 
c) Subministrar tota classe d'informació sobre les instal·lacions, productes o 
serveis que li sigui requerida pel personal inspector o col·laborador per a 
l’exercici i compliment de les seves funcions. 
d) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que 
resulti necessària per a l'exercici de la seva funció, així com la presa de 
mostres i la utilització dels instruments i aparells que siguin necessaris per a 
realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries. 
e) Permetre al personal inspector i col·laborador la utilització dels 
instruments i aparells que l’inspeccionat faci servir per a l’autocontrol, en 
especial aquells que utilitza per a l’aforament de cabals i presa de mostres, 
per a realitzar les anàlisis i comprovacions. 
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2. En el supòsit que s’impedeixi o es dificulti de tal manera la inspecció que 
la facin perillosa per la integritat o la salud del personal inspector, el gestor 
dels serveis pot iniciar el procediment per a suspendre el subministrament, 
comunicant aquesta situació a l’Ajuntament. 
 

Article 97. Pràctica de les actuacions inspectores 
1. Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència del titular de la 
pòlissa o contracte o, en defecte d’aquesta, amb el titular de les 
instal·lacions o del  seu representant. 
2. En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació 
inspectora s’ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les 
instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu 
o un treball qualificat. 
3. La negativa o impossibilitat del titular de les instal·lacions o de la seva 
representació d’estar present durant la pràctica de l’actuació inspectora no 
és obstacle per a la seva realització, si bé s’ha de fer constar aquesta 
circumstància en l’acta. 
4. Transcorreguts quinze minuts des l’acreditació del personal inspector, els 
impediments que posin els inspeccionats seran reflectits en la corresponent 
acta a efectes de la valoració de la infracció. 
 

Article 98. Comprovacions durant la inspecció 
En les visites d’inspecció, es poden efectuar les comprovacions següents: 
a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament. 
b) Presa de mostres d’altres fons de subministrament i de l’abocament o 
abocaments al sistema públic de sanejament o en qualsevol altre punt en el 
qual es pugui originar. També es poden prendre mostres de les aigües 
pluvials. 
c) Realització in situ de totes les anàlisis que es considerin oportunes. 
d) Mesura dels cabals subministrats, consumits o abocats. 
e) Cabals de subministrament mitjançant captacions pròpies. 
f) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels efluents 
definits al permís d’abocament. 
g) Compliments de les altres obligacions contemplades en aquest 
Reglament. 
 

Article 99. Documentació de l'actuació inspectora i valor probatori 
1. Els resultats de les actuacions inspectores s’han de formalitzar en l'acta 
corresponent estesa pel personal inspector o col·laborador, de la qual se 
n’ha de lliurar una còpia, signada, al titular o representant de la instal·lació 
inspeccionada. 
2. L'acta ha de tenir el contingut mínim següent: 
a) Identificació de la persona física o jurídica objecte de la inspecció, així 
com del seu domicili. 
b) Identificació de les persones que efectuen la inspecció i de les que 
assisteixen per la part de l’objecte o activitat inspeccionada quan la seva 
presència fos necessària. 
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c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada. 
d) Descripció de totes les actuacions practicades i de les circumstàncies en 
què s’ha dut a terme la inspecció. 
e) Descripció dels fets i dels motius que originen l’actuació inspectora. 
f) Data i hora en què s’ha dut a terme l’actuació inspectora. 
g) Incidències que, en el seu cas, s'hagin produït durant l'actuació 
d'inspecció. 
h) Resum de les manifestacions de la part inspeccionada, si són rellevants  
judici del personal inspector, i sempre que ho demani aquesta. 
i) Signatura dels assistents o, identificació d'aquells que s'hagin negat a 
signar l'acta. 
j) En el cas d’inspecció d’abocament amb presa de mostres, indicació del 
precintat d’aquesta, i de si l’interessat accepta o no la mostra 
contradictòria, i que s’ha informat del procediment de l’anàlisi diriment. 
k) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions 
addicionals que s’estimin oportunes. 
l) Altres dades obtingudes en la inspecció. 
3. En el cas que la part inspeccionada es negui a signar l'acta, el personal 
inspector hi farà constar aquesta circumstància, autoritzar l’acta amb la 
seva signatura i lliurar-ne una còpia al titular a la persona compareixent. Si 
aquesta es neguen a rebre l’acta, s’hi ha de fer constar aquest fet. 
4. En cas que la part inspeccionada sigui disconforme amb els dictàmens, 
apreciacions i judicis formulats per la inspecció, pot presentar les oportunes 
al·legacions davant el gestor dels serveis, a fi que aquest, previ informe 
dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que procedeixi. 
 
 

TÍTOL SETÈ: RÈGIM SANCIONADOR 

Capítol I. Disposicions generals 

Article 100. Objecte i abast del règim sancionador 
Aquest capítol té per objecte la regulació del règim sancionador de les 
infraccions comeses pels abonats o usuaris dels serveis municipals 
d’abastament i sanejament, i per totes aquelles persones, les accions o 
omissions de les quals afectin o incideixin en aquests serveis o en les seves 
instal·lacions sempre que aquestes conductes puguin encabir-se en les 
infraccions que preveu aquest Reglament. Tanmateix, el present règim 
sancionador només regirà si manca normativa especial o sectorial aplicable, 
o si aquesta última és insuficient. 

Article 101. Òrgans competents 
1. L’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui és l’òrgan 
competent per iniciar els procediments sancionadors, adoptar mesures 
provisionals i imposar les sancions corresponents. 
2. La instrucció de l’expedient podrà correspondre a un funcionari municipal, 
a un membre de la corporació o, si escau, al responsable dels serveis 
jurídics del gestor del serveis. 
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3. Actuarà com a secretari, quan s’escaigui, aquell que ho sigui de la 
corporació, o qualsevol altre funcionari municipal degudament capacitat a 
proposta, si és el cas, del titular de la Secretaria. 
4. No es podran atribuir a un mateix  òrgan competències d'instrucció i 
resolució. 
 

Article 102. Prescripció de les infraccions 
1. Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos 
anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus 
prescriuran als tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les 
imposades per faltes lleus a l’any. 
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar-se des 
del dia en què la infracció s’hagi comès. En el cas d’infraccions continuades 
o permanents, el termini començarà a córrer des que finalitza la conducta 
infractora. Interromp la prescripció l’inici, amb coneixement de l’interessat, 
d’un procediment administratiu sancionador, reiniciant-se el termini de 
prescripció si l’expedient sancionador està paralitzat per un termini superior 
a un mes per causa no imputable al presumpte responsable. 
3. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des del 
dia següent a aquell en que sigui executable la resolució per la que s’imposa 
la sanció o hagi transcorregut el termini per interposa recurs. Interromprà 
la prescripció l’inici, amb coneixement de l’interessat, del procediment 
d’execució de l’execució, tornant a transcórrer el termini si aquell està 
paralitzat per un termini superior a un mes per causa no imputable al 
presumpte responsable 
 

Article 103. Adopció de mesures provisionals 
1. L’òrgan competent per iniciar l'expedient sancionador pot adoptar, 
mitjançant acord motivat que s'ha de notificar als interessats, les mesures 
de caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que 
pugui recaure. Durant la tramitació del procediment s'han d'aixecar 
aquestes mesures si han desaparegut les causes que van motivar-ne 
l'adopció. 
2. Les mesures provisionals han de ser proporcionals a la gravetat dels fets  
i han de ser adequades als objectius que es pretengui garantir. 
3. Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, les 
mesures de caràcter provisional poden consistir en alguna o algunes de les 
següents: 
a) Requerir al presumpte infractor per tal que, en el termini que a l’efecte li 
sigui atorgat, introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les 
rectificacions necessàries per a ajustar-les a les disposicions d’aquest 
Reglament, i en el seu cas, procedeixi a la reposició de les obres i 
instal·lacions efectuades en el seu estat anterior i a la reparació dels danys 
que s’hagin ocasionat. 
b) Requerir al presumpte infractor perquè, dins el termini que a l’efecte se li 
assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el 
compliment de les prescripcions d’aquest Reglament. 
c) Introduir mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal 
d’evitar l’incompliment de les prescripcions d’aquest Reglament. 
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d) Clausurar o precintar les instal·lacions en el cas que no sigui possible 
tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes 
mesures correctores. 
e) Suspendre els treballs d’execució de les obres de connexió indegudament 
realitzades, i/o que contravinguin les disposicions del present Reglament. 
f) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució de les obres o 
instal·lacions de pretractament que contradiguin les disposicions d’aquest 
Reglament o siguin indegudament realitzats. 
g) Suspendre temporalment, de manera total o parcial, el subministrament. 
h) Ordenar l’usuari o usuària que, en el termini que se li indiqui, procedeixi 
a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a 
la demolició d’allò que hagi estat indegudament construït o instal·lat. 
i) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha 
obtingut permís o que no s’ajusten a les condicions del mateix o a  les 
disposicions del present Reglament. 
4. Les mesures esmentades en el paràgraf anterior d'aquest article poden 
ser adoptades,  simultàniament a la incoació del procediment sancionador o 
en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera 
contínua fins la resolució definitiva. 
 

Article 104. Apreciació de delicte 
1. En qualsevol moment de la tramitació del procediment sancionador en 
què s’apreciï la possible qualificació dels fets perseguits com a constitutius 
de delicte s’ha d’informar d’aquest fet a la jurisdicció competent per a que, 
si s’escau, exigeixi la responsabilitat a què donés lloc. El procediment 
administratiu s’ha de suspendre una vegada l’autoritat judicial hagi incoat el 
procés penal que correspongui. 
2. Si la resolució judicial no estima l’existència de delicte, l’Ajuntament ha 
de continuar la tramitació del procediment sancionador, llevat que aquella 
resolució declari la inexistència del fet o la no responsabilitat de l’inculpat, 
per bé que en aquest segon cas es pot continuar l’expedient sancionador 
respecte a d’altres persones no afectades per la declaració judicial. 
3. La substanciació del procés penal no impedeix el manteniment de les 
mesures provisionals, ni tampoc l’adopció d’aquelles altres que resultin 
imprescindibles per a l’establiment de la situació física alterada o que 
tendeixen a impedir nous riscs per a les persones o danys en els béns o el 
medi protegits. 
 

Article 105. Concurrència de sancions 
1. Quan de la comissió d’una de les infraccions administratives previstes en 
aquest Reglament es derivi necessàriament la comissió d’una altra o 
d’altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin 
susceptibles d’aplicació. 
2. En cap cas poden sancionar-se fets que ja  ho hagin estat en l’àmbit 
penal o administratiu en aquells supòsits en què s’apreciï identitat del 
subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat 
de fonament quan siguin els mateixos els interessos públics protegits pels 
règims sancionadors concurrents. 
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Capítol II. Tramitació del procediment sancionador 

Article 106  Formes d’iniciació 
El procediment s’inicia d’ofici com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan 
competent per petició raonada del gestor dels serveis a partir de les actes 
esteses pels serveis d’inspecció o per denúncia presentada per qualsevol 
persona. 

 

Article 107. Procediment sancionador ordinari 
1. La imposició de les sancions a què es refereixen els següents articles 
requereix la incoació prèvia d’un expedient sancionador. En la tramitació del 
procediment sancionador s’aplicarà en primer lloc la normativa municipal en 
matèria de procediment sancionador i la regulació continguda en el present 
Reglament.  
2. Supletòriament, és d'aplicació el procediment administratiu sancionador 
previst a la normativa vigent de caràcter autonòmic i estatal. 
 

Article 108. Procediment sancionador abreujat 
1. En el supòsit que l'òrgan competent per iniciar el procediment consideri 
que hi ha elements de judici suficients per qualificar les infraccions com a 
lleus o quan els correspongui una sanció pecuniària inferior a 601,01 euros, 
es pot seguir, per instruir l'expedient sancionador, el procediment abreujat 
regulat a l’Ordenança municipal reguladora del procediment sancionador de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, si es tracta d'una infracció flagrant i 
els fets han estat recollits a l'acta corresponent o bé a la denúncia de 
l'autoritat competent. Tot això s’entén sens perjudici que la legislació 
sectorial estableixi un procediment sancionador específic. 
 

Article 109. Responsables 
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament 
aquells que es beneficiïn, participin o no, en la comissió del fet infractor per 
qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques, tant si les cometen ells 
directament, com tercers, ja siguin familiars, depenents d’ells o vinculats 
amb ells. 
2.Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directament 
el fet infractor, i també aquells qui han emès les instruccions o ordres 
necessàries per a cometre’l. 
3.La intervenció en el fet infractor en forma diferent a la d’autor incideix en 
la graduació de la infracció. 
4. Per tal d’identificar els responsables de les infraccions, el gestor dels 
serveis realitzarà les actuacions de verificació i comprovació que siguin 
necessàries. El propietari de l’immoble serà requerit per tal que identifiqui 
als ocupants dels immobles que resultin afectats per les infraccions. En el 
cas de no aportar informació podria ser sancionat per una infracció greu. 
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Capítol III. Infraccions i sancions   

Secció Primera. Infraccions  

Article 110. Infraccions sancionables 
1. Qualsevol acció que infringeixi les disposicions d’aquest Reglament dóna 
lloc a la imposició de la corresponent sanció, sens perjudici de l’exigència de 
les responsabilitats i indemnitzacions dels danys i perjudicis que siguin 
procedents. 
2. No poden ésser objecte de sanció altres infraccions que les especificades 
per aquest Reglament.    
3. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.  
 

Article 111. Infraccions molt greus 
Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 
a) Alterar o manipular els dispositius dels sistemes de subministrament o 
sanejament afectes als serveis amb la finalitat d’ocasionar un perjudici al 
gestor dels serveis o bé un benefici per l’abonat. 
b) Utilitzar incontroladament o fraudulentament l’aigua. 
c) Connectar finques diferents de les contractades. 
d) Utilitzar l’aigua sense aparell de mesura. 
e) Coaccionar els empleats del gestor dels serveis. 
f) Obstaculitzar les operacions de suspensió de subministrament. 
g) Els comportaments negligents o maliciosos que provoquin qualsevol tipus 
de contaminació a la xarxa de subministrament. 
h)  La reiteració de tres infraccions greus en un any. 
 

Article 112. Infraccions greus 
Tenen la consideració d’infraccions greus les següents accions o omissions; 
a) Dificultar la lectura dels comptadors. 
b) Modificar o ampliar els usos indicats a la pòlissa o contracte de 
subministrament. 
c) Maniobrar la clau de pas sense coneixement del gestor dels serveis. 
d) Impedir l’entrada del personal del gestor dels serveis o autoritzat per 
aquest, en hores de normal relació amb l’exterior, al lloc on es troben les 
instal·lacions, connexions o comptadors de l’abonat. 
e) Manipular les instal·lacions amb l’objecte d’alterar la mesura registrada 
pels comptadors. 
f) No atendre els requeriments adreçats a l’abonat perquè reparin els 
defectes observats en la seva instal·lació, dins el termini indicat als 
requeriments. 
g) La reiteració de tres infraccions lleus en un any. 
 

Article 113. Infraccions lleus 
Són infraccions lleus les vulneracions de les disposicions d’aquest 
Reglament que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus. 
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Article 114. Frau per part de l’abonat o de tercer  
1. Es considera que l’abonat o un tercer incorre en frau quan realitzi amb un 
afany de lucre  i amb un perjudici econòmic per als serveis alguna de les 
accions que es descriuen a continuació: 
a) Utilitzar aigua del servei sense subscriure la pòlissa o contracte de 
subministrament corresponent. 
b) Executar connexions sense haver acreditat el compliment dels requisits 
previstos en aquest Reglament. 
c) Retirar i manipular els comptadors de consum sense autorització prèvia 
del gestor dels serveis, o trencar els precintes o qualsevol element que 
integri els aparells de mesura del subministrament amb voluntat d’alterar el 
sistema de  mesura.  
d) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús 
fraudulent de l’aigua per l’abonat o per tercers. 
e) Revendre l’aigua procedent d’un subministrament amb contracte o 
subministrar aigua als que no tinguin contractat el servei. 
2. El responsable del frau haurà de fer front tant a les despeses suportades 
pel gestor dels serveis per la reparació dels danys ocasionats, així com els 
imports deixats de facturar aplicant les tarifes vigents a l’Ordenança 
Reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable i 
de clavegueram i d’altres serveis vinculats. 
3. Quan la conducta determinant del frau pugui ser constitutiva d’un il·lícit 
penal, es donarà compte a la jurisdicció penal. 
4. Per la quantificació dels imports deixats de facturar es procedirà de la 
forma següent: 
a) Per la determinació de la durada del frau, i sempre que no sigui possible 
acreditar aquesta per altres mitjans, es determinarà la durada en immobles 
amb lectures successives per la mitjana entre el màxim i el mínim de dies 
possibles del frau, en la que el màxim és el termini entre dues lectures de 
comptadors i el mínim és un dia. En absència de lectures el termini màxim 
del frau serà d’un any. 
b) Per la determinació del volum del frau, i sempre que no sigui possible 
determinar amb exactitud aquest, es procedirà a aplicar sobre el termini de 
durada del frau un consum estimat equivalent a tres hores diàries de 
consum segons la capacitat nominal del comptador que s’hagués hagut 
d’instal·lar en atenció al tipus d’ús, el nombre d’unitats a subministrar i el 
cabal màxim que permeti la connexió fraudulenta. 
c) Per a la determinació de la quota s’aplica al volum del frau el tercer bloc 
de la quota variable. Si el tipus d’ús aplicable al frau no té establert un 
tercer bloc, s’aplicarà un coeficient del 1.50 a la tarifa vigent. 
5. Les factures liquidades d’acord amb allò establert en els apartats 
anteriors d’aquest article hauran de ser abonades d’acord amb les regles 
generals de facturació compreses en aquest Reglament, sens perjudici que 
el responsable faci d’ús del dret a oposar-se a les mateixes d’acord amb el 
procediment regulat en el Títol Cinquè del present Reglament. 
6. El responsable del frau haurà de fer front tant a les despeses suportades 
pel gestor dels serveis per la reparació dels danys ocasionats, així com els 
imports deixats de facturar aplicant les tarifes vigents a l’Ordenança 
Reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable i 
de clavegueram i d’altres serveis vinculats.  
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7. Si el responsable del frau no és un abonat del servei, el gestor dels 
serveis podrà, sens perjudici d’exercir les accions penals que l’assisteixen, 
reclamar per la via civil aquestes factures, així com reservar-se la 
possibilitat de no contractar amb el responsable fins que no regularitzi la 
seva situació. 
 
 
 

Secció Segona. Sancions  

Article 115. Sancions 
1. Les infraccions de caràcter lleu motiven l’advertència i l’obligació de 
normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. A més, 
seran sancionades amb multa de fins a 750 euros. 
2. Les infraccions greus són sancionades amb un import màxim de fins 
a1.500 euros. 
3. Les infraccions molt greus són sancionades amb un import màxim de fins 
a 3.000 euros. 
 

Article 116. Graduació de les sancions 
A l’hora de determinar la sanció es garantirà l’adequació deguda entre la 
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es 
consideraran especialment els criteris següents: 
a) L’existència d’intencionalitat, així com el grau de participació en els fets 
de l’infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de la infracció. 
b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany 
derivat de la infracció, a l’alarma social causada i al grau d’afectació que la 
infracció hagi tingut en la salut i la seguretat de les persones i en el medi. 
c) La reincidència, per comissió, en el termini d’un any, de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució 
ferma en via administrativa. 
En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al 
responsable que el compliment de les obligacions infringides. 
 

Article 117. Reparació 
La imposició de sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol 
moment al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada 
al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis 
causats a les instal·lacions dels serveis, obres annexes, o qualsevol altre bé 
del patrimoni municipal que hagi resultat afectat. La reposició i reparació 
l’executa el gestor dels serveis a càrrec del responsable de la infracció. 
 

Article 118. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures 
1. El gestor dels serveis pot iniciar totes les accions civils i penals que 
consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets i, en especial, 
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l’acció penal per frau. Aquestes accions són compatibles amb l’adopció de 
mesures cautelars com la suspensió del subministrament. 
2. Així mateix, i en el cas que la suspensió del subministrament resulti 
improcedent, l’abonat pot exigir la indemnització pels danys i perjudicis 
ocasionats per la conducta infractora. 

TÍTOL VUITÈ: ACTUACIONS EN SITUACIONS D’EXCEPCIONALITAT O 
D’EMERGÈNCIA DERIVADES DE L’ESCASSETAT DE RECURSOS HÍDRICS 

Capítol I: Àmbit temporal d’aplicació   

Article 119. Àmbit temporal d’aplicació  
1. Les disposicions d’aquest Títol s’aplicaran en aquells períodes d’excepció 
i/o d’emergència declarats amb aquest caràcter per la normativa de la 
Generalitat de Catalunya o de l’Estat, per tal de reduir la utilització dels 
recursos hídrics atesa la seva escassetat. 
2. A mesura que s'apliquin les previsions establertes en aquesta disposició 
restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en aquest 
Reglament, així com les clàusules dels contractes o pòlisses de 
subministraments o de serveis, que s’hi s'oposin.  
 

Capítol II. Element subjectiu  

Article 120. Òrgan competent per adoptar els acords Àmbit temporal 
1. Corresponen a l’alcalde o alcaldessa de Vilafranca del Penedès la potestat 
d’adoptar les mesures excepcionals previstes en aquest Títol, així com 
aquelles altres que esdevinguin necessàries en atenció a l’excepcionalitat o 
emergència de la situació. Així mateix també li correspon adoptar les 
mesures previstes en el Pla de Contingència, orientades a gestionar de 
forma eficient i racional el subministrament d’aigua potable a Vilafranca del 
Penedès.  
2. L’alcalde o alcaldessa, directament o a través del gestor dels serveis, pot 
demanar als altres municipis de la comarca als quals el gestor dels serveis 
presta el servei que adoptin mesures similars. 
3. El gestor dels serveis resta també obligat a prestar la col·laboració 
necessària  a les autoritats i al personal municipal, a l’objecte de permetre 
el compliment de les previsions d’aquesta disposició.  
 

Capítol III. Règim d’us de l’aigua 

Article 121. Prohibicions i restriccions aplicables a l’aigua de la xarxa 
d’abastament domiciliària 
1. En compliment de les prescripcions que pugui dictar l’Administració 
competent en matèria de recursos hídrics, i en l’exercici de les 
competències en matèria de subministrament d'aigua, es podran acordar 
per l’alcaldia, en els períodes declarats d’excepcionalitat i d'emergència, les 
mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i el seu ús racional 
següents: 
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a) Fixar un límit o prohibir l'ús d’aigua de la xarxa potable per a reg de 
jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat. 
b) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa potable per a la neteja de 
vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat, sens perjudici de 
la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries 
adients. 
c) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per l’emplenament de 
piscines, estanys i fonts, privades o públiques. 
d) Regular, delimitar o prohibir l’ús d'aigua de la xarxa per a les fonts que 
no disposin d’elements automàtics de tancament. 
e) Prohibir l'ús d'aigua de la xarxa per al rentat de tota mena de vehicles, 
exceptuant el realitzat per les empreses dedicades a aquesta activitat. 
f) Prohibir o limitar l’ús d’aigua de la xarxa en instal·lacions de refrigeració i 
condicionament sense un sistema de recuperació de circuit tancat. 
g) Establir objectius d’estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals 
d’estalvi que es determinin per l’Administració competent. L'incompliment 
d’aquests objectius tindrà la consideració de consum excessiu. 
h) En el cas de subministraments per mitjà d’aforaments es podrà exigir la 
instal·lació, a càrrec de l’abonat, de mecanismes limitadors de cabal, que 
garanteixin el compliment dels objectius d’estalvi en el consum. 
i) Fixar un límit o prohibir qualsevol altre ús de l’aigua potable no previst en 
aquest apartat i respecte del qual l’Administració competent determini la 
seva prohibició o limitació. 
2. En situació d'emergència, a més de les mesures establertes 
anteriorment, també es podran adoptar les següents: 
a) Establir restriccions temporals o reduccions de les dotacions per persona 
i dia per al consum humà, industrial i comercial,  així com disposar la 
interrupció dels subministraments durant les franges horàries que es 
determinin en funció dels escenaris que l’Administració competent 
estableixi. L’adopció d’aquesta mesura implicarà automàticament 
l’autorització al gestor dels serveis per a executar aquelles operacions en les 
xarxes que siguin necessàries. Aquesta actuació no es podrà portar a terme 
sense la informació prèvia als afectats.   
b) Qualsevol altra no esmentada en aquest apartat i que estigui prevista per 
la declaració d’emergència o la normativa reguladora de les mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics. 
3. Pel que fa els subministraments crítics (centres sanitaris, assistencials i 
similars), s'estarà a allò que disposi el Pla de Contingència vigent en cada 
moment. 
4. Pel fet de tractar-se de situacions excepcionals en escenaris 
d’emergència per manca d’aigua, derivades de l’aplicació de l’article 31.2.c 
del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, de legislació en matèria 
d’aigües a Catalunya, i de article 58 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 
de juliol, pel què s’aprova el Text Refós d’aigües estatal, les mesures 
indicades en aquest Títol , pel seu caràcter general i  excepcional per la 
causa que les provoca, no donen lloc a indemnització a favor de les 
persones físiques i jurídiques afectades. 
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Capítol IV. Obligacions del gestor dels serveis 

Article 122. Obligacions del prestador dels serveis 
1. El gestor dels serveis queda obligat a informar als abonats pels mitjans 
de comunicació de major difusió tant audiovisuals com escrits de les 
restriccions temporals o de dotacions aprovades, així com de la resta de 
mesures que caldrà implantar, d’acord amb les Instruccions que l’alcaldia 
podrà adoptar. 
 

Capítol V. Règim d’infraccions i sancions 

Article 123. Infraccions 
1. Les infraccions poden ser molt greus, greus i lleus. La graduació de la 
infracció va en funció de l'aigua que s'utilitza, mesurada en funció de la 
superfície on s'utilitza, així com de la reincidència del fet objecte d'infracció. 
a) Tindran la consideració d’infraccions lleus les accions o omissions que 
infringeixin qualsevol de les mesures previstes l’article 120 d’aquest Títol, 
quan s’hagi acordat la limitació o la prohibició de l’ús d’aigua potable per a 
aquestes activitats. Específicament es preveuen com a infraccions lleus les 
accions següents: 
-Rentar vehicles. 
-Regar jardins i zones assimilades d'una superfície de fins a 500 metres 
quadrats. 
-Omplir piscines d'una superfície màxima de 60  metres quadrats. 
-El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic. 
-El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a altres usos,  sempre 
que no se superi en més d’un 10% el límit fixat.  
-L’ús d’aigua potable en instal·lacions de refrigeració i condicionament sense 
un sistema de recuperació de circuit tancat. 
-La manca d’instal·lació dels mecanismes limitadors de cabals en el cas de 
subministrament per mitjà d’aforaments, si s’ha exigit. 
b) Tindran la consideració d’infraccions greus les accions o omissions que 
infringeixin qualsevol de les mesures previstes en l’article 120 d’aquest 
Títol, quan s’hagi acordat la limitació o prohibició en l’ús d’aigua potable per 
a aquestes activitats i la infracció s’hagi de considerar greu d’acord amb els 
criteris de graduació aplicables. 
Específicament es tipifiquen com a infracció greu les accions següents: 
-Regar jardins d'una superfície superior a 500 metres quadrats  i inferior a 
2.000 metres quadrats. 
-Omplir piscines d'una superfície  entre 60 metres quadrats  i   200 metres 
quadrats.    
-El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a usos diferents del 
domèstic, sempre que s'excedeixi   entre un 10% i un 25% el límit fixat.  
-La reincidència per haver comès en el termini de dos mesos més d’una 
actuació sancionada com a lleu per resolució definitiva en via 
administrativa.c) Tindran la consideració d’infraccions molt greus les accions 
u omissions que infringeixin qualsevol de les mesures previstes en l’article 
120 d’aquest Títol, quan s’hagi acordat la prohibició o la limitació de l’ús 
d’aigua potable per a aquestes activitats, i la infracció s’hagi de considerar 
molt greu d’acord amb els criteris de graduació aplicables. 
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Específicament es tipifiquen com a infracció molt greu les accions següents: 
-Regar jardins d'una superfície superior a 2.000 metres quadrats. 
-Omplir piscines d'una superfície  superior a 200 metres quadrats.    
-El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat per a usos diferents del 
domèstic, sempre que s'excedeixi en més del 25% el límit fixat. 
-L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l’Ajuntament o 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A. 
-La reincidència per haver comès en el termini de dos mesos una actuació 
sancionada com a greu per resolució definitiva en via administrativa. 
 

Article 124. Sancions 
1. Les infraccions previstes a l’article anterior seran sancionades,  d’acord 
amb els límits establerts en l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora  de les bases del règim local, amb les multes següents:   
a. Infraccions lleus: fins a  750  euros      
b. Infraccions greus: fins a 1500 euros 
c. Infraccions molt greu: fins a 3000 euros 
 

Article 125. Graduació de les sancions 
1.Les  sancions es graduaran  d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de 
la infracció, dels perjudicis produïts, de les circumstàncies de les persones 
responsables, de la repercussió de la prohibició infringida, de la situació de 
greuge respecte a altres usuaris de l'abastament, del benefici obtingut, de 
l’existència d’intencionalitat i de la reincidència quan hagi estat declarat així 
en una resolució expressa.  
2. En qualsevol cas es considerarà circumstància atenuant l'adopció per part 
de l'infractor de mesures immediates correctores de la infracció.  
3. En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al 
responsable que el compliment de les normes infringides.. 
 

Article 126. Responsabilitat 
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que 
per acció o omissió executin els fets constitutius de la infracció, encara que 
sigui a títol de simple inobservança, i en concret les persones següents: 
a) El titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l'usuari de 
l'abastament. 
b) La persona o persones que manipulen els elements d'abastament amb la 
finalitat d'eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes 
en aquest Reglament. 
 

Article 127. Procediment sancionador 
1. Per tal de donar efectivitat al compliment de les ordres, i dels 
procediments urgents i específics que puguin afectar les condicions de 
prestació del servei, correspon a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a 
través de l’alcalde o alcaldessa o del regidor o regidora en qui delegui, 
l’exercici de la potestat sancionadora amb subjecció al procediment 
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sancionador previst a la normativa administrativa general, que serà 
d’aplicació supletòria. 
2. En el control i la vigilància del compliment de les previsions d’aquesta 
norma hi participaran tant els inspectors municipals com la Policia Local. El 
gestor dels serveis col·laborà en les tasques d’inspecció que li siguin 
requerides per les autoritats i personal municipal. 
 

Article 128. Denúncies 
1. Les denúncies que es formulin a l’Ajuntament, d’ofici, per particulars o 
pel gestor dels serveis, donaran lloc a què aquest obri les diligències 
corresponents, amb la finalitat de comprovar els fets denunciats i, en el seu 
cas, incoar l'expedient sancionador.  
2. En el supòsit de denúncies formulades pels particulars, aquests hauran 
de facilitar  totes les dades necessàries per a la comprovació per part del 
personal d'inspecció municipal, o del gestor dels serveis. 
 

Capítol VI.  Altres mesures 

Article 129 . Altres mesures a adoptar 
1. Sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, es 
poden adoptar cautelarment en cas de presumpta infracció les mesures 
següents: 
En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes 
incompleixen els objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, 
qualificats d'excessius, es podrà ordenar la instal·lació a costa de l'usuari de 
dispositius limitadors del cabal subministrat, o interrompre el 
subministrament durant determinades franges horàries. 
3. Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus o molt 
greus, es podrà ordenar la suspensió del subministrament, una vegada 
comprovada la infracció. 
4. Les normes previstes en els paràgrafs anteriors seran igualment 
aplicables als supòsits que, tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el 
consum superi en més d’un vint-i-cinc per cent el consum estàndard per 
persona i mes que s'hagi determinat. 
5. A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius 
d'estalvi en el consum regulat en aquest Reglament, es podrà ordenar al 
gestor dels serveis la reducció dels períodes de lectura i facturació. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Subministrament mitjançant aforaments. 
El subministrament per aforament és a extingir i s’admet únicament amb 
caràcter transitori per aquells abonats i subministraments preexistents a 
l’entrada en vigor del present reglament o quan, excepcionalment, les 
condicions de la instal·lació no permeti el subministrament per aigua 
directa, amb el consum mesurat per comptador. 
No obstant, no s’autoritzaran modificacions en les condicions de 
subministrament (cabals, ubicació, et) o en la titularitat de les pòlisses dels 
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aforaments, llevat que aquestes estiguin justificades per raons d’interès 
públic i general. 
Per tal de facilitar la transició als mecanismes de mesura mitjançant 
comptador l’Ajuntament de Vilafranca, a proposta del gestor dels serveis, 
podrà aprovar quantes disposicions i mesures siguin necessàries per 
fomentar la progressiva substitució d’aquest sistema pel de comptador. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament queden derogades 
aquelles disposicions, reglaments o ordenances de rang igual o inferior que 
s’oposin a les disposicions del present Reglament. En especial, resta derogat 
el Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament d’aigua de 
Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament pel Ple municipal el 12 de 
maig de 1998. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
El present Reglament un cop aprovat definitivament entrarà en vigor 
transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la seva publicació al BOP i 
tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o parcial 
per una norma de rang igual o superior. 
 
 
--------- 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per unanimitat. 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifest que el reglament estableix el marc 
regulatori de la prestació de serveis. El reglament vigent era de 1998 i hi ha 
hagut molts canvis normatius. És un reglament jurídic per donar millor 
servei al ciutadà. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement, perquè és 
necessària una actualització i es reserva el dret a presentar al·legacions. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que hi donaran suport i que és 
importantíssim que s’hagi mantingut l’empresa pública d’aigües, que es 
prestadora d’un gran servei. 
 
El Sr. Pere Arnabat (ERC) manifesta que el nou reglament és positiu. 
 
La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que hi donaran suport i que és una 
regulació tècnica.  
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6. 1/2018/RH_COM COMPATIBILITAT EMPLEAT PÚBLIC Aprovació 
si escau, de la declaració de la compatibilitat d’un empleat laboral de 
l’ajuntament amb una activitat privada per compte aliè. 

 
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se 
sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen 
següent: 
 
Atès que el senyor Francesc Esteve Rovira, personal laboral en actiu de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ocupa actualment un lloc de treball 
de Conserge Especialista. 
 
Atès que el senyor Esteve ha sol·licitat per escrit que l’Ajuntament declari 
que l’activitat privada que presta per compte aliè mitjançant un contracte 
de treball en una societat mercantil sigui compatible amb el seu lloc de 
treball.  
 
Atès que la declaració de compatibilitat relativa als empleats públics de 
l’Ajuntament és una competència del Ple municipal, el qual l’ha de resoldre 
d’acord amb la legislació aplicable. 
 
Atès que són aplicables la Llei estatal 53/1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, el Decret 598/1985, de 
30 d’abril, que desenvolupa la norma anterior, i la Llei catalana 21/1987, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
i la jurisprudència d’interpretació de les mateixes. 
 
Atès que s’ha emès informe jurídic del qual es desprèn que el Ple pot, si ho 
estima adient en aquest cas, declarar la compatibilitat per tal que el senyor 
Francesc Esteve Rovira pugui compatibilitzar la seva activitat a l’Ajuntament 
amb l’exercici d’una activitat privada per compte aliè, sempre que es 
compleixin unes determinades condicions. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
1.Declarar que l’empleat laboral d’aquest Ajuntament Francesc Esteve 
Rovira pot compatibilitzar el seu lloc de treball a l’Ajuntament de Vilafranca 
amb l’exercici d’una activitat privada per compte aliè mitjançant un 
contracte de treball amb una jornada de 12 hores setmanals, en una 
empresa privada a la qual es troba lligat familiarment i dedicada al sector 
agrari. 

 
2.Caldrà observar els criteris i limitacions següents: 
 
a) En tot cas, i en aquest en particular també, desenvolupar una tasca en el 
sector públic és incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o 
activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels deures, o comprometre la imparcialitat o independència 
(article 1.3 Llei 53/1984).  
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b) No es poden realitzar activitats en l’àmbit privat que es relacionin  amb 
les desenvolupades en el sector públic (art. 11.1 Llei 53/1984 i art. 11 de la 
Llei 21/1987). Sota cap circumstància podrà atendre a la seva consulta 
professionals a usuaris/àries els quals siguin atesos pels serveis municipals 
en àmbits de la seva especialitat, ja sigui del seu servei o d’altres. 
 
c) En prestar serveis a l’Ajuntament el senyor Esteve a jornada completa, 
l’activitat privada autoritzada no pot ocupar un temps de presència o de 
feina igual o superior a la meitat de la jornada ordinària de treball a 
l’Administració (art. 12.2 Llei 53/1984 i art. 12.2 de la Llei 21/1987). 
També serà inaplicable de manera automàtica qualsevol adaptació de 
l’horari de treball per motiu de conciliació de la vida familiar i personal amb 
la laboral. 
 
d) L’exercici d’activitats fora de l’Ajuntament no modifica de cap manera la 
jornada de treball ni l’horari de la persona interessada (art. 14 Llei 53/1984 
i art. 21 i 22 de la Llei 21/1987).  
 
e) El reconeixement de compatibilitat implica que la persona autoritzada no 
pot ocupar a l’Ajuntament un lloc de treball que comporti la percepció d’un 
complement específic que incorpori el factor d’incompatibilitat o un altre 
concepte equiparable (art. 14 Llei 21/1987 i art. 331 Decret 214/1990). 
Tampoc pot en cap cas limitar la disponibilitat horària que pugui tenir 
atribuït el lloc de la persona interessada.  
 
f) Segons l’article 330 del Decret 214/1990, la declaració de compatibilitat 
prohibeix expressament que l’activitat privada es relacioni amb la realitzada 
en el Servei d’adscripció a l’Ajuntament , i també que l’activitat privada 
requereixi o pugui requerir presència o feina en coincidència amb l’horari de 
treball que la persona empleada públic tingui atribuïda a l’entitat local. 
 
L’incompliment dels condicionaments o limitacions anteriors pot donar lloc a 
l’exigència de responsabilitat disciplinària per falta molt greu. 
 
3.Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per 18 vots favorables (8 PDECat, 
4 PSC, 3 ERC, 2 VeC, 1 PP), 3 abstencions (3 CUP).  
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que si un treballador del sector públic 
vol compatibilitzar la seva activitat amb l’activitat privada, té l’obligació de 
demanar-ho. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable perquè entén que les 
dues feines poden compatiblitzar-se. 
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El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la compatibilitat no pot suposar un 
perjudici per l’ajuntament o el lloc de treball en el sector privat no pot 
suposar una no ocupació d’una altra persona. 
 
El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que entenen que les tasques no entren 
en contradicció. 
 
El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que s’abstindran perquè no coneixen 
les circumstàncies concretes. 
 
 
7. 1/2018/SEC_EBR MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT 

Aprovació si escau, de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
Penedès Garraf. 

 
 
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple 
municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: 
 
 
Atès que amb data 15 de març de 2018, mitjançant Ple extraordinari de la 
Mancomunitat Penedès-Garraf es va aprovar inicialment la modificació i 
actualització dels seus Estatuts, els quals es van ser sotmesos a exposició 
públic a per un termini de trenta dies. 
 
Atès que amb data 14 de maig de 2018 es publica l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Atès que amb data 29 de maig de 2018 es publica l’anunci en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el període d’exposició al públic, per publicació al BOPB de data 14 
de maig de 2018 i en el DOGC de data 29 de maig de 2018 i en el E-Tauler 
de la Mancomunitat Penedès-Garraf per tal de que els interessats poguessin 
presentar al·legacions en el termini de 30 dies, finalitzà el dia 10 de juliol de 
2018. 
 
Atès que amb data 27 de setembre, i després de la realització dels tràmits 
previstos en els articles 115 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
abril, es va aprovar definitivament projecte d'Estatuts de la Mancomunitat. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe-proposta de 
Secretaria de data 13 de novembre de 2018 i la necessitat del quorum de 
majoria absoluta per la vàlida adopció de l’acord, es proposa al Ple l'adopció 
del següent, 
 
ACORD 
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PRIMER. Aprovar el text consensuat la modificació i actualització dels 
Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf, de conformitat amb el 
projecte d’Estatuts que s’acompanyen d’Annex al present acord. 
 
SEGON. Remetre certificat d'aquest Acord juntament amb un exemplar dels 
Estatuts a la mancomunitat Penedès-Garraf. 
 
 

ESTATUTS MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF 

Preàmbul 
 

El 2 de juliol de 1981 es va constituir la Mancomunitat Intermunicipal 
voluntària dels Municipis de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, 
Vilanova i la Geltrú i Sitges, que pertanyen a les comarques de l’Alt Penedès 
i del Garraf, que més endavant va passar a anomenar-se Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf (DOGC 02/07/1981). 

 

Posteriorment, s'hi van anar incorporant la resta de municipis fins arribar 
als 34 actuals, sent l’Alt Penedès i el Garraf les dues úniques comarques de 
Catalunya que tenen la totalitat dels seus municipis circumscrits dins de 
l’àmbit d’una mancomunitat. 

 

Segons els seus estatuts, tenia com a objectiu l’organització i la prestació 
de forma mancomunada de les obres, serveis i activitats necessaris per 
complir les finalitats següents: 

• Creació de serveis per l’ordenació del territori, medi ambient i tractament 
d’aigües residuals. 

• Creació i manteniment dels serveis de recerca, potabilització i distribució 
d’aigua. 

• Recollida, tractament, eliminació i comercialització dels residus sòlids 
urbans. 

• Creació de mercats comarcals de majoristes. 
• Creació d’un servei d’informació i assessorament de la joventut. 
• Assistència, protecció i educació de minusvàlids psíquics i físics. 
• Creació d’una xarxa d’informatització i assistència informàtica. 
• Creació de serveis d’assistència tècnica, jurídica, social i de 

manteniment. 
• Coordinació i suport de les iniciatives de promoció econòmica. 
• Coordinació i promoció de les activitats turístiques. 
• Prestació d’ensenyaments no reglats. 
• Creació i coordinació de serveis esportius. 
 

Tanmateix, la Mancomunitat pot decidir crear qualsevol nou servei, sempre 
que la prestació sigui ratificada per tots els ajuntaments que en formen 
part. 
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Durant aquest temps s'han modificat els estatuts en algunes ocasions: 

• Per Acord de Ple de 18 de juliol de 1986: ampliació de les finalitats de 
l’ens, modificant el sistema de votacions, que passava a ser proporcional al 
nombre d’habitants dels seus membres i passaven a formar-ne part nous 
municipis: Santa Margarida i els Monjos, Cubelles, Sant Pere de 
Riudebitlles, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del 
Penedès, Subirats, Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del Penedès, les Cabanyes, 
Sant Martí Sarroca, la Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal, 
Sant Quintí de Mediona, Vilobí del Penedès, Torrelavit, Canyelles i Sant Pere 
de Ribes. 

• Per Acord de Ple de 16 de març de 1989, s’adhereixen Sant Llorenç 
d’Hortons i Olesa de Bonesvalls. 

• Per Acord de Ple de 2 de novembre de 1989, s’adhereixen Olivella i 
Gelida. 

• Per Acord de Ple de 6 de juny de 1991, s’adhereix Santa Fe del Penedès. 

• Per Acord de Ple de 13 de febrer de 1992, s’adhereix Font-rubí.  

• Per Acord de Ple de 11 de novembre de 1993, s’adhereixen Torrelles de 
Foix i Pontons. 

• Per Acord de Ple de 8 de juliol de 2008, s’adhereix Mediona. 

• Per Acord de Ple de 6 de març de 2014, es va acordar modificar els 
estatuts d’acord amb l’article 119.1 del TR de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

• Per Acord de Ple de 2 d’octubre de 2014 es va aprovar la modificació dels 
seus estatuts, per tal de donar compliment a la disposició transitòria onzena 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local, segons la qual les mancomunitats de municipis havien 
d'adaptar els seus estatuts al que preveu l'article 44 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

• Per acord de Ple de 19 de juliol de 2018 s’adhereix Sant Jaume dels 
Domenys 

 

En l'actualitat la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf constitueix la 
Mancomunitat més gran a Catalunya pel nombre de municipis, serveis, 
pressupost i extensió territorial. 

 

Des de l'any de la seva constitució s'han modificat la legislació reguladora 
de règim local i de les mancomunitats (article 44 de la Llei 7/1985, de 02 
d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local), s'han creat els 
consells comarcals (Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de 
Catalunya) i s'ha previst la creació de les vegueries  en la llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, posteriorment modificada per la llei 4/2011, de 8 de 
juny. 

Arran de la citada  Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 
30/2010, del 3 d'agost, es va crear el sistema de vegueries a Catalunya. 
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Amb la Llei 2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de 
vegueries, per a crear la Vegueria del Penedès, s’ha constituït aquesta, que 
comprèn les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, a més 
d’alguns municipis de la comarca de l’Anoia, a  més dels municipis de la 
comarca inclosos dintre de l’àmbit de la vegueria del Penedès. 

 

Tots els canvis legislatius i de forma d'organització dels serveis municipals 
de caràcter supramunicipal durant aquests anys justifiquen una reforma a 
fons dels Estatuts de la Mancomunitat que han de definir el seu futur en els 
propers anys, i es posa els fonaments perquè la Mancomunitat esdevingui la 
primera estructura de la Vegueria del Penedès. 

 

La modificació dels estatuts s'estructura en IX títols i 47 articles. 

 

El títol I és el que fa referència a les disposicions generals i en el qual es 
regula la denominació i el seu règim jurídic, els municipis que la integren i 
en el que es preveu la incorporació dels municipis de les comarques del Baix 
Penedès i dels municipis de l'Anoia que formen part de la Vegueria Penedès. 
També, per primer cop, s'estableix una seu que és on està l'Alcaldia-
Presidència de la Mancomunitat i una seu administrativa. 
 

El títol II és el més curt dels estatuts però un dels més importants, perquè 
és on es fixen els objectius de la Mancomunitat per a les properes dècades. 
Es recullen, per una banda, els serveis que es presten en l'actualitat i la 
previsió que la Mancomunitat podria assumir, els serveis mínims municipals 
i la possibilitat de ser objecte de delegació d'altres competències per part 
dels ajuntaments membres. Igualment es recull la possibilitat de que la 
Mancomunitat actuï com a central de contractació, administració actuant en 
matèria de sanejament i d'urbanisme. 
 

El títol III regula els òrgans i competències de la Mancomunitat; per una 
banda es canvia la denominació dels òrgans municipals col·legiats per 
adaptar-ho a la normativa vigent: el Ple passa a denominar-se Assemblea i 
la Comissió de Govern Junta de Govern; així mateix es regula la resta 
d’òrgans unipersonals. Els estatuts també regulen les atribucions dels 
diferents òrgans amb una adequació als òrgans municipals. 
 

El títol IV regula el personal de la Mancomunitat, preveient la possibilitat 
tant de personal propi de la Mancomunitat com personal adscrit dels 
ajuntaments membres. Entre el personal municipal es recull l'exercici de les 
funcions públiques reservades, així com la creació de la figura del gerent de 
la Mancomunitat. 
 

Al títol V es fa referència als recursos econòmics i al patrimoni de la 
Mancomunitat, amb un major detall i amplitud de les previsions actuals i 
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amb una clara regulació de les aportacions per part dels municipis 
membres. 

 

El títol VI regula el procediment per a la incorporació i separació de nous 
membres a la Mancomunitat, establint-se amb més concreció els requisits i 
procediment per tal de portar-ho a terme amb major seguretat per a totes 
les parts. 

 

El títol VII recull les formes de col·laboració de la Mancomunitat amb els 
ajuntaments i altres administracions, amb la facultat de portar a terme 
convenis de col·laboració i delegació amb altres administracions públiques. 

 

El títol VIII regula la tramitació i procediment per portar a terme les 
modificacions dels estatuts, establint-se una forma més fàcil i senzilla de 
portar-ho a terme de cara al futur. 

 

El títol IX recull la forma de portar a terme la dissolució i liquidació de la 
Mancomunitat. 

 

En resum, es tracta d'uns nous estatuts però que en definitiva en allò 
essencial segueixen els mateixos criteris que els anteriors encara que pel 
pas dels temps és necessari canviar-ho tot per seguir igual. 

 

TÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1.- Denominació i règim jurídic. 
 
1.- La Mancomunitat es constitueix amb la denominació "Mancomunitat 

Penedès-Garraf” i es constitueix en l’exercici del dret d’associació que 
tenen reconegut com una mancomunitat integrada fins al moment pels 
municipis de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf però que està 
oberta a la incorporació d’altres municipis del Baix Penedès i ‘ Anoia 
d’acord amb la Llei 2/2017 de creació de la Vegueria del Penedès, de 15 
de febrer, de modificació de la Llei 30/2010 de vegueries, per a l’execució 
d’obres i serveis de competència municipal determinats en aquests 
estatuts. 

 
2.- En tot allò que no prevegin aquests estatuts seran de directa aplicació 

els preceptes de la legislació de règim local vigent i especialment l’article 
44 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
,els articles 35 i següents del Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, el 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
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Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 244/2007 de 6 de 
novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 

 

3.- La Mancomunitat té personalitat i capacitat jurídica per al compliment 
dels seus fins específics i es regeix pels presents estatuts. 

 

Article 2.- Àmbit subjectiu. Municipis que integren la Mancomunitat. 
 
1.- Els municipis associats a la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf 

són els següents: Avinyonet del Penedès, Les Cabanyes ,Canyelles, 
Castellet i la Gornal, Castellví de la Marca, Cubelles, Font-rubí, Gelida, la 
Granada, Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del 
Penedès, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant Cugat 
Sesgarrigues,  Sant Jaume dels Domenys, Sant Llorenç d’Hortons, Sant 
Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí 
de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa 
Margarida i els Monjos, Sitges, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilobí del Penedès. 

 
2.- L’àmbit territorial de la Mancomunitat comprendrà la totalitat dels 

termes municipals dels ajuntaments mancomunats. 
 
3.- Podran adherir-se altres municipis de les comarques del Baix Penedès i 

l’Anoia, mitjançant el procediment que preveu l’article 35 d’aquests 
estatuts. 

 

Article 3.- Durada i vigència de la Mancomunitat. 
 

 La Mancomunitat es constitueix per temps indefinit, procedint la seva 
dissolució únicament per les causes que estableixen l’article 44 dels 
Estatuts o per decisió de la Generalitat de Catalunya en els casos 
legalment establerts. 

 

Article 4.- Seu social. 
 
1.- La seu de la Presidència i dels òrgans de govern radicaran en 

l’ajuntament del qual el/la president/a n’ostenti la representació. 
 
2.- La seu administrativa de la Mancomunitat estarà situada a l’avinguda de 

Cubelles, 88 de Vilanova i la Geltrú. No obstant això, podran ubicar-s’hi 
serveis mancomunats en funció de la seva idoneïtat en qualsevol dels 
municipis de la Mancomunitat. 
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Article 5.- Símbols de la Mancomunitat. 
 
Mitjançant acord adoptat de conformitat amb la normativa que resulti 
d’aplicació i en el contingut previst en els estatuts per a l’adopció d’acords, 
la Mancomunitat adoptarà els seus símbols d’identificació col·lectiva. 
 

TITOL II 

ÀMBIT FUNCIONAL 

Article 6.- Objecte. 
 
1.- És objecte de la Mancomunitat l’execució en comú de les obres i/o la 

prestació dels serveis públics municipals següents: 

 

a) Medi ambient urbà: en particular parcs i jardins públics, gestió dels 
residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, 
lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

b) Protecció de la salubritat pública. 
c) Servei de recollida i control d’animals abandonats. 
d) Enllumenat públic. 
e) Cementiri i activitats funeràries. 
f) Abastament domiciliari d’aigua potable a domicili i evacuació i 

tractament d’aigües residuals. 
g) Biblioteca pública. 
h) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
i) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu 

urbà. 
j) Instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. 
k) Equipaments culturals. 

 
2.- L’abast d’aquestes finalitats associatives es circumscriurà a l’àmbit 

competencial dels municipis, en la mesura que la prestació conjunta dels 
serveis permeti assolir un més alt grau d’eficiència en la gestió. 

 
3.- Per ampliar l’objecte de la Mancomunitat, fins i tot en cas de delegació 

de qualsevol administració pública, se seguirà el procediment establert 
per a la modificació d’aquests estatuts. 

Article 7.- Competències. 
 
1.- La Mancomunitat disposa de la condició d’entitat local i per tant podrà 

exercir les competències municipals que acordin els municipis membres i 
a petició dels mateixos següents : 

 
a) Les competències pròpies i prestarels serveis que s’enumeren als 

articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.  
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b) Les atribuïdes per delegació d’acord amb allò que disposa l’article 27 

de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 

 
c) Les competències pròpies que en aquest concepte li atribueixin les 

institucions catalanes per raó de la matèria. 
 
2.- La Mancomunitat conservarà les competències que actualment li 

atribueixi la legislació sectorial vigent, fins que no es disposi una altra 
cosa per les administracions superiors.  

 
3.- La Mancomunitat podrà exercir competències diferents de les pròpies i 

de les atribuïdes per delegació d’una altra administració quan no posi en 
risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de la 
Mancomunitat i no s’incorri en el supòsit d’execució simultània del mateix 
servei públic per altra administració pública. 

 
4.- La Mancomunitat ostentarà la condició d’entitat urbanística especial i 

administració actuant d’acord amb el que disposa l’article 22 i següents 
del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. 

 
5.- La Mancomunitat crearà una central de contractació d’obres, serveis i 

subministraments relació als municipis membres de conformitat amb allò 
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic.  

 
6.- La Mancomunitat actuarà com a mitjà propi personificat dels municipis 

membres que actuaran com a poders adjudicadors en els termes i 
requisits de la normativa vigent. Els encàrrecs que se li puguin conferir 
pels ajuntaments estaran subjectes al règim jurídic de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, i subjectes a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
S’estableix  la impossibilitat que la Mancomunitat participi en licitacions 
públiques convocades pels poders adjudicadors del que sigui mitjà propi 
personificat, sense perjudici de que, quan no concorri, a cap licitador 
pugui encarregar-se-l’hi l’execució de la prestació objecte de les 
mateixes. 

 
7- La Mancomunitat ostentarà la condició d’entitat local d’aigua (ELA) en 

matèria de cicle integral de l’aigua d’acord amb la normativa de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
8- Per a la realització dels fins enumerats en l’article anterior la 

Mancomunitat tindrà plena competència i els acords i resolucions que 
adopti l’assemblea general adoptin els seus òrgans de govern obligaran 
tant als ajuntaments mancomunats com a les persones físiques o 
jurídiques a qui pugui afectar. 

 
9.- La Mancomunitat podrà subrogar-se en la titularitat del servei, 

corresponent-li en aquest cas la gestió integral del mateix, així com 
l’establiment i ordenació de taxes per prestació de serveis o realització 
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d’activitats, imposició de contribucions especials i fixació de tarifes i 
preus públics. 

 
10.- En cap cas podrà la Mancomunitat assumir la totalitat de competències 

del municipi que en ella s’integri que siguin necessaris perquè els 
municipis puguin exercir les competències o prestar els serveis 
enumerats als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases de Règim Local. 

 
11.- Per l’establiment de cada nou servei per part de la Mancomunitat es 

seguirà el procediment establert a l’article 158 i següents del Decret  
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’ Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. A l’ expedient d’implantació del 
servei, es tindran en compte, els municipis sol·licitants i receptors dels 
serveis als efectes del càlcul de la quota corresponent. 

 

Article 8.- Potestats i prerrogatives. 
 
1.- Per al compliment dels seus fins, de conformitat amb el que estableix la 

legislació en matèria de Règim Local, la Mancomunitat assumeix les 
següents potestats i prerrogatives que s’han d’exercir d’acord amb la 
legislació aplicable en cada cas: 

 
a) Les potestats reglamentària i d’autoorganització. 
 
b) Les potestats tributària i financera. 
 
c) La potestat de programació i /o planificació. 
 
d) La potestat expropiadora. 
 
e) Les potestats d’investigació, d’atermenament i recuperació d’ofici dels 

seus béns, així com les de defensa del seu patrimoni. 
 
f) La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes. 
 
g) Les potestats d’execució forçosa i sancionadora. 
 
h) La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords. 
 

i) Les prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes a la 
Hisenda Pública per als crèdits de la mateixa, sense perjudici de les 
que corresponguin a les Hisendes de l'Estat i la Generalitat de 
Catalunya; així com la inembargabilitat dels seus béns i drets, en els 
termes previstos en les lleis 
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TÍTOL III 

GOVERN I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA MANCOMUNITAT 

Secció 1a 

Organització de la Mancomunitat 

Article 9.- Govern de la Mancomunitat. 
 
1.- El govern i l’administració de la Mancomunitat corresponen a 

l'Assemblea, integrada per tots els i les representants dels municipis i al 
seu president o presidenta assistits per la Junta de Govern. 

 
2.- Els acords i resolucions dels òrgans de govern de la Mancomunitat, 

emesos en l'àmbit de les seves competències, posaran fi a la via 
administrativa. 

 
3.- Les Entitats mancomunades estaran vinculades als acords adoptats pels 

òrgans de govern de la Mancomunitat en el compliment de les finalitats 
pròpies del seu objecte i en l'àmbit de les seves respectives 
competències. 

 
4.- No obstant això, els acords adoptats pels òrgans de govern de la 

Mancomunitat no desplegaran la seva eficàcia en els casos en què els 
presents estatuts, la legislació d’aplicació i/o perquè així ho disposi el 
propi acte, exigeixin la ratificació dels mateixos pels Plens dels 
Ajuntaments afectats, en aquest cas serà requisit tal ratificació. 

 

Article 10.- Òrgans de la Mancomunitat(1). 
 
1. Seran òrgans necessaris de la Mancomunitat: 
 

a) L'Assemblea General. 
b) La Junta de Govern. 
c) El president o la presidenta de la Mancomunitat. 
d) El vicepresident o vicepresidents o la vicepresidenta o vicepresidentes. 
e) La Comissió Especial de Comptes. 
g) Els titulars dels òrgans de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. 
 

2.- A més, s’inclouen els següents òrgans complementaris(2). 
 

a) Comissions informatives. 
b) El gerent o la gerent. 
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Secció 2a 
 

Òrgans col·legiats 
 

Subsecció 1a 
 

Disposicions generals. 
Implantació de l’Administració electrònica 

 

Article 11.- Membres dels òrgans col·legiats. 

 
1.- El nomenament, cessament i renúncia de la condició de membre dels òrgans 

col·legiats de la Mancomunitat es produirà d’acord amb el que disposen els 
articles següents. 

 
2.- En tot cas, la pèrdua de la condició de regidor/a al municipi suposa la pèrdua de 

la condició de membre en els òrgans de la Mancomunitat. 
 
3.- Quan els representants o les representants dels municipis perdin, per qualsevol 

raó, aquesta condició romandran en funcions per qüestions d’administració 
ordinària de la Mancomunitat fins que el municipi nomeni al seu nou 
representant. 

 

Article 12.- Sessions dels òrgans col·legiats. Implantació de l’administració 
electrònica. 
 
1.- Els òrgans col·legiats de la Mancomunitat funcionen en règim de sessions 

ordinàries i extraordinàries, podent aquestes últimes ser, si escau, urgents(3). 
 
2.- Les sessions dels òrgans de la Mancomunitat es celebraran a la pròpia seu o, en 

casos d’urgència o força major, en qualsevol altre lloc en què siguin convocats(4). 
 
3.- Seran aplicables a les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de govern de 

la Mancomunitat, les normes generals de funcionament dels ens locals establerts 
a la legislació de règim local aplicable a Catalunya en tot allò no regulat en els 
presents estatuts. 

 
4.-Tots els òrgans col·legiats a excepció de la Junta de Govern ,  es podran 

constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes 
tant de forma presencial com a distància, llevat que el seu reglament orgànic 
reculli expressa i excepcionalment el contrari. 

 
En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres 
podran trobar-se en diferents llocs sempre i quan s’asseguri per mitjans 
electrònics, considerant-se també com els telefònics, i audiovisuals, la identitat 
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dels membres o persones que els supleixin, el contingut de les seves 
manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la 
interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels 
mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans 
electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les 
videoconferències. 
 

5.- Els òrgans col·legiats poden establir el règim propi de convocatòries si aquest 
no està previst per les seves normes de funcionament. Aquest règim pot 
preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el nombre de 
membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan. 

 
Les convocatòries sempre seran remeses als membres de l’òrgan col·legiat a 
través de mitjans electrònics, fent constar en la mateixa l’ordre del dia 
juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació, les 
condicions en què es va a celebrar la sessió, el sistema de connexió i, si escau, 
els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i 
participar en la reunió. 
 

6.- No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs 
en l’ordre del dia, llevat que hi assisteixin tots els membres de l’òrgan col·legiat i 
sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria. 

 
7.- Els acords seran adoptats per majoria de vots. Quan s’assisteixi a distància, els 

acords s’entendran adoptats en el lloc on tingui la seu l’òrgan col·legiat i, en el 
seu defecte, on estigui ubicada la Presidència. 

 
8.- Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s’abstinguin, quedaran exempts 

de la responsabilitat que, si escau, pugui derivar-se dels acords. 
 
9.- Els que acreditin la titularitat d’un interès legítim podran dirigir-se al secretari 

d’un òrgan col·legiat perquè li expedeixi un certificat dels seus acords. La 
certificació serà expedida per mitjans electrònics, llevat que l'interessat manifesti 
expressament el contrari i no tingui obligació de relacionar-se amb les 
administracions per aquesta via. 

 
10.- De cada sessió que tingui l’òrgan col·legiat s’aixecarà acta pel secretari, que 

especificarà necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les 
circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les 
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats. 

 
Podran gravar-se les sessions que celebri l’òrgan col·legiat. El fitxer resultant de 
la gravació, juntament amb la certificació expedida pel secretari sobre 
l’autenticitat i integritat del mateix, i tots els documents en suport electrònic que 
s’utilitzin com a documents de la sessió, podran acompanyar a l’acta de les 
sessions, sense necessitat de fer constar en ella els punts principals de les 
deliberacions. 
 

11. L'acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la immediata 
següent. El secretari elaborarà l’acta amb el vistiplau del president i el remetrà, a 
través de mitjans electrònics, als membres de l’òrgan col·legiat, els quals poden 
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manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als 
efectes de la seva aprovació, considerant-se, en cas afirmatiu, aprovada en la 
mateixa reunió. 
Quan s’hagués optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització 
de documents en suport electrònic, s’han de conservar de manera que es 
garanteixi la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés 
als mateixos per part dels membres de l’òrgan col·legiat. 
 
 

Subsecció 2a 

Assemblea de la Mancomunitat 

 

Article 13.- Composició i competències. 
 
1.- A l'Assemblea estaran representats tots els municipis, corresponent a cadascun 

d’ells triar d'entre els seus membres als vocals que la integraran d’acord amb el 
procediment establert en l’apartat següent. 

 
Cada entitat mancomunada estarà representada per un vocal, que serà l’alcalde 
o l’alcaldessa de cada municipi. De la mateixa manera, es designarà un o una 
suplent, que serà membre de la corporació, per cada titular que actuarà en cas 
d’absència o malaltia d’aquest últim. 

 
2.- Després de la celebració de les eleccions locals i dins el termini previst per 

l’article 38 del ROF per a la designació de representants en òrgans col·legiats, 
cada un dels ajuntaments hauran de procedir al nomenament dels seus vocals en 
la Mancomunitat, mitjançant Decret de Presidència de l’ens locals que serà 
notificat juntament amb l’emissió d’ un certificat de la població del municipi 
aprovada d’acord amb el darrer padró municipal. 

 
Al desè dia natural següent al termini anterior, a les 12 del migdia, es procedirà 
a la constitució de la nova Assemblea. A aquest efecte, es constituirà una Mesa 
d'Edat integrada pels vocals elegits de major i menor edat presents a l’acte, 
actuant com a secretari o secretària el que ho sigui de la Mancomunitat. 
Comprovada per la mesa la representació del municipi respectiu i la personalitat 
dels assistents, aquesta declararà constituïda l'Assemblea si concorre la majoria 
absoluta dels vocals elegits. En cas contrari, se celebrarà sessió dos dies 
després, quedant constituïda la Junta sigui quin sigui el nombre de vocals 
presents. 

 
3.- Corresponen, en tot cas, a l’Assemblea de la Mancomunitat, les atribucions que 

li corresponen al Ple dels municipis de règim comú en la legislació de règim local 
i en concret les següents atribucions: 
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern. 
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b) Els acords relatius a la creació d’òrgans desconcentrats i l’adopció o 
modificació de la seva bandera, ensenya o escut. 

c) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. 

d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i 
modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la 
seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que 
disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

e) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a 
mancomunar-se. 

f) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions 
públiques. 

g) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres 
Administracions públiques. 

h) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària. 

i) La declaració de lesivitat i revisió d’ofici dels actes de la Mancomunitat. 

j) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

k) Els contractes d’obres, subministrament i de serveis, els contractes de 
concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 
administratius especials, quan el seu valor estimat superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost o en qualsevol cas la quantia de 6 milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior 
a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, i la quantitat assenyalada. 

l) La celebració de contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre béns 
de la Mancomunitat i les adquisicions de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3 milions de euros, així com 
l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi els percentatge ni la quantia 
indicades. 

m) Tenir coneixement en cada sessió ordinària de les adjudicacions dels 
contractes que s’efectuïn pels altres òrgans de govern de la Mancomunitat. 

n) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, 
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos 
ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan 
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 
cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de 
conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
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o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

p) Les competències com a òrgan de contractació en relació als contractes tipus 
especials i privats no atribuïts expressament al president o presidenta. 

q) Aquelles altres que hagin de correspondre a l’assemblea perquè la seva 
aprovació requereixi una majoria especial. 

r) Fixar el règim i nombre del personal laboral i del personal eventual i l’aplicació 
i la quantia de les seves retribucions. 

s) Nomenar i separar el personal directiu. 

t) Acordar la superació dels límits retributius que estableix l’article 327 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol 

u) Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions de personal de 
conformitat amb el pressupost aprovat per l’Assemblea i el nombre i règim 
del personal eventual. 

v) Les altres que expressament li confereixin les lleis i/o als plens dels 
ajuntaments. 

 
4.- Correspon, igualment, a l’Assemblea la votació sobre la moció de censura al 

president o presidenta i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest o 
aquesta, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, 
i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general. 

5.- L'Assemblea podrà delegar l’exercici de les seves atribucions en el president o 
presidenta i en la Junta de Govern en els termes previstos en la legislació de 
règim local. 

 

Article 14.- Funcionament de l'Assemblea. 
 
1.- Els requisits de celebració de les sessions referits a quòrum d’assistència i 

informes previs sobre adequació a la legalitat, així com els debats, votacions i 
precs i preguntes en l'Assemblea es regiran pel que preveuen els apartats 
següents, i en el no previst en ells, per la legislació sobre règim local que sigui 
aplicable, en relació als Plens dels Ajuntaments. 

 
2.- L'Assemblea de la Mancomunitat celebrarà sessió ordinària com a mínim 

trimestralment. L’Assemblea celebrarà sessió extraordinària quan així ho 
decideixi el president o presidenta o ho sol·liciti la quarta part, almenys, del 
nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap vocal pugui sol·licitar 
més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració del mateix no podrà 
demorar-se més de quinze dies hàbils des que va ser sol·licitada, no podent 
incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’un Ple ordinari o d'un altre extraordinari 
amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la 
convocatòria. 



 

95 
 

Si el president o presidenta no convoqués l’assemblea extraordinària sol·licitat 
pel nombre de vocals indicat dins el termini assenyalat, quedarà automàticament 
convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a 
les dotze hores, el que serà notificat pel secretari de la Corporació a tots els 
membres de la mateixa al dia següent de la finalització del termini esmentat 
anteriorment. En absència del president o presidenta o de qui legalment hagi de 
substituir, l’Assemblea quedarà vàlidament constituïda sempre que concorri el 
quòrum d’un terç dels membres de ple dret, en aquest cas serà presidit pel 
membre de la Corporació de major edat entre els presents. 

 
3.- Les reunions de l'Assemblea s’han de convocar amb tota la documentació 

adjuntada a l’ordre del dia, almenys, amb tres dies hàbils d’antelació, entre 
convocatòria i celebració, excepte les extraordinàries que ho hagin estat amb 
caràcter urgent, la convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada per 
l’Assemblea. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia, 
que hagi de servir de base al debat i, si escau, votació, haurà de figurar a 
disposició dels regidors, des del mateix dia de la convocatòria, a la Secretaria de 
la Corporació. 
En la citació es farà constar l’ordre del dia i s’acompanyarà l’esborrany de l’acta 
de la sessió anterior. 

 
4.- Per a la vàlida celebració de les sessions de l'Assemblea de la Mancomunitat 

serà necessària l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres. 
Aquest quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. 

 
En tot cas, es requerirà l’assistència del president o presidenta i del secretari o 
secretària o de qui legalment els substitueixin. 

 
5.- Tota la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir 

de base al debat i, si escau, votació haurà d’estar a disposició dels membres de 
l'Assemblea des del mateix dia de la convocatòria a la Secretaria de la mateixa. 

 
Qualsevol membre de l'Assemblea podrà, en conseqüència, examinar-la i fins i 
tot obtenir còpies de documents concrets que la integrin, però els originals no 
podran sortir del lloc en què es trobin posats de manifest. 

 

Article 15.- Quòrum d’adopció d’acords. 
 
1.- El sistema de votació es determinarà pel valor del vot atribuït a cada municipi 

participant, de tal manera que sense ser proporcional es prengui en consideració 
la població dels diferents municipis agrupant-la per trams o escales tenint 
assignat la menor d’elles un vot i s’aplicarien els següents trams: 

 
Fins a 3.000 habitants .............................. 1 vot. 

De 3.001 a 7.000 habitants ...................... 2 vots. 
De 7.001 a 12.000 habitants .................... 3 vots. 
De 12.001 a 18.00 habitants .................... 4 vots. 
De 18.001 a 25.000 habitants .................. 5 vots. 
De 25.001 a 32.000 habitants .................. 6 vots. 
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De 32.001 a 40.000 habitants .................. 7 vots. 
De 40.001 en amunt, 8 vots més 1 vot per cada 10.000 habitants o fracció. 

 
Els acords s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple dels membres 
presents, que serà quan els vots positius superin als negatius. 
 
 
Als efectes de la votació de cada representant municipal es tindrà en compte la 
xifra de població de la darrera aprovació oficial del padró municipal en la data de 
constitució de l’Assemblea i es mantindrà durant tota la mateixa legislatura(annex 

final). 
 

2.- Quan es produeixin votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà una nova 
votació i, si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat del president o 
presidenta, sense perjudici del deure d’abstenció en els casos que preveuen les 
lleis. 

 
3.- Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots i 

de membres de l'Assemblea en els supòsits determinats per les lleis. En tot cas, 
s'exigirà la majoria absoluta per a l'adopció dels acords següents: 

 
a) Adopció o modificació dels símbols i ensenyes de la Mancomunitat. 
b) Proposta de modificació dels estatuts. 
c) Adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut. 
d) Aprovació i modificació del reglament orgànic propi de la corporació. 
e) Creació, modificació o dissolució d’altres organitzacions associatives, així com 

l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts. 
f) Transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així 

com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió fets per altres 
administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament. 

g) Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament dels béns comunals. 
h) Concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva 

quantia excedeixi el 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
i) Aprovació de la forma concreta de gestió del servei corresponent. 
j) Aprovacions d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitaments 

o esperes, quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del seu pressupost, així com les operacions de crèdit previstes en l’article 
article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

k) Alienació de béns, quan la seva quantia excedeixi el 20 per cent dels recursos 
ordinaris del seu pressupost. 

l) Alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals. 
m) Cessió gratuïta de béns a altres Administracions o institucions públiques. 
n) Les restants determinades per la llei. 
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Subsecció 3a 

Junta de Govern de la Mancomunitat 

Article 16.- Composició i competències. 
 
1.- La Junta de Govern Local està integrada pel president o presidenta i un nombre 

de vocals de l’Assemblea no superior a set, nomenats i separats lliurement per 
aquell/a donant compte a l’Assemblea. 

 
2.- La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions ordinàries amb la 

periodicitat que fixi l’Assemblea. 
 
3.- El mateix procediment se seguirà per al cessament. No obstant això, es 

produirà el cessament automàtic en el cas que preveu l'article 11 dels presents 
Estatuts. 

 
4.- Les atribucions de la Junta de Govern de la Mancomunitat seran les següents: 
 

a) Assistir el president o presidenta de la Mancomunitat en les seves atribucions. 

b) Exercir les competències que el/la president/a o un altre òrgan de la 
Mancomunitat li hagin delegat. 

c) Aquelles altres que els pugui correspondre per aplicació de la legislació de 
règim local. 

d) La aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els 
orgànics, amb excepció de les normes reguladores de  l’Assemblea i de les 
seves Comissions. 

e) L’aprovació del projecte de pressupost. 

f) El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar, disposar despeses en 
matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzats 
per l’Assemblea, i la gestió del personal. 

g) L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva 
competència. 

h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública , la separació del servei dels funcionaris de 
la Mancomunitat, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i 
les restants decisions en matèria de personal que no estiguin atribuïdes a 
altre òrgan.  

i) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes. 

j) Exercir la potestat sancionadora excepte que per llei estigui atribuïda a un 
altre òrgan. 

k) Designar als representants de la Mancomunitat als òrgans col·legiats de 
govern o administració dels ens, fundacions o societats, de qualsevol 
naturalesa, en els que la Mancomunitat participi. 
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l) Encarregar mitjançant conveni la selecció i formació del personal propi de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

m) Acordar que no s’executi la sanció o bé la seva suspensió. 

n) Rehabilitar els funcionaris de la corporació. 

o) Autoritzar l’exercici d’activitats de recerca de caràcter no permanent o 
d’assessorament per a supòsits concrets. 

p) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les 
sol·licituds sobre compatibilitat.  

q) Adoptar acords en relació amb les transferències de funcionaris a què fa 
referència l’article 301 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

r) Decidir els supòsits en què els funcionaris poden adquirir un grau personal 
superior mitjançant la superació de cursos de formació concertats amb 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o amb altres institucions. 

s) Determinar els llocs de treball de comandament o d’especial responsabilitat 
per accedir als quals sigui condició indispensable la superació de cursos de 
formació concertats amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o amb 
altres institucions. 

 
Subsecció 4a. 

Comissions 

Article 17.- Comissió Especial de Comptes. 
 
1.- Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi, informe dels 

comptes pressupostaris i extra-pressupostaris, que haurà d'aprovar l'Assemblea 
de la Mancomunitat i, especialment, del Compte General que ha de retre la 
mateixa. 

 
2.- La Comissió estarà integrada per membres de tots els municipis i entitats locals 

menors mancomunats. 
 

El nomenament dels membres de la Comissió serà per l'Assemblea a proposta de 
les pròpies Entitats mancomunades. 

 
3.- Per a l'exercici de les seves funcions, la Comissió pot requerir, a través del 

president o presidenta de la Mancomunitat, la documentació complementària 
necessària i la presència dels membres de la Mancomunitat i els seus funcionaris 
relacionats amb els comptes que s'analitzin. 

 
4.- La Comissió Especial de Comptes s'haurà de reunir necessàriament abans de l'1 

de juny de cada any per examinar i informar els comptes generals de la 
Mancomunitat. 
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5.- A més de l'anterior, pot celebrar reunions preparatòries si el president o 
presidenta ho decideix o si ho sol·licita una quarta part, almenys, del nombre 
legal de membres de la Mancomunitat. 

 

Article 18.- Comissions informatives. 
 
1.- L'Assemblea podrà crear comissions informatives sense atribucions resolutòries 

per a l'estudi, informació, consulta prèvia dels expedients i assumptes que 
hagin de ser sotmesos a la decisió de l'Assemblea o de la Junta de Govern, 
quan aquesta actua amb competències delegades per l'Assemblea, excepte 
quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents. 

 
2.- El seu nombre i composició es decidirà per l'Assemblea a proposta del/la  

president/a  de la Mancomunitat. 
 
3.- Les comissions informatives celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat 

que estableixi la mateixa Comissió en el moment de la seva constitució, en els 
dies i hores que estableixi el president o presidenta de la mateixa qui podrà, 
així mateix, convocar sessions extraordinàries o urgents de les mateixes. El 
president o presidenta està obligat o obligada a convocar sessió extraordinària 
quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels membres de la Comissió. 

 
4.- Les sessions s'han de celebrar a la seu de la Mancomunitat o qualsevol municipi 

de la Mancomunitat. 
 
5.- El president o presidenta, dirigeix i ordena els debats de la Comissió. 
 
6.- Els dictàmens s'aprovaran sempre per majoria simple dels presents, decidint els 

empats el president o presidenta, per vot de qualitat. 
 
7.- Cap Comissió podrà deliberar sobre assumptes de la competència d'una altra, 

llevat que es tracti de problemes comuns, en aquest cas podrà convocar-se pel 
president o presidenta de la Corporació, a proposta dels respectius presidents 
de les Comissions, una sessió conjunta. 

 
8.- El dictamen de la Comissió pot limitar-se a mostrar la seva conformitat amb la 

proposta que li sigui sotmesa pels serveis administratius competents, o 
formular una alternativa. 

 
9.- El president o presidenta de cada Comissió podrà requerir la presència, en les 

seves sessions, del personal o membre de la Junta de Govern, a efectes 
informatius. 

 
10.- De cada sessió de les comissions informatives se n'aixecarà acta de la 

mateixa. 
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11.- Podran ser escoltats en les comissions informatives els col·lectius de veïns de 

les Entitats mancomunades, quan la transcendència i importància d'algun tema 
a tractar en ella i que els afecti directament així ho aconselli, a proposta del 
president o presidenta de la Comissió Informativa o de qualsevol membre de la 
Comissió Informativa. 

 
12.- En tot el no previst seran d'aplicació les disposicions sobre funcionament de 

l'Assemblea. 

Secció 3ª 
 

Òrgans unipersonals 

 

Article 19.- De la Presidència de la Mancomunitat. 

 
1.- El president o presidenta de la Mancomunitat serà elegit o elegida per 

l'Assemblea, d'entre els membres de l’assemblea, d'acord amb les següents 
regles: 

 
a) L'elecció es produirà el dia de la constitució de l'Assemblea. 
b) Constituïda l'assemblea, es procedirà a l'elecció del president o la presidenta 

mitjançant majoria absoluta del nombre de vots i de membres de ple dret. Si 
en la primera votació no s'obtingués la majoria indicada, es procedirà a 
efectuar una nova votació i si, en aquesta segona votació, cap candidat no 
obté majoria absoluta, resultarà elegit aquell que hagi obtingut major nombre 
de vots. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 

 
2.- El president o presidenta de la Mancomunitat cessarà: 
 

a) Quan perdi la seva condició de vocal. 
b) Quan perdi la condició d’alcalde o alcaldessa. 
c) Per renúncia al càrrec de president o presidenta. En aquest cas, haurà de 

formular renúncia per escrit davant l'Assemblea de la Mancomunitat, la qual 
haurà d'adoptar acord de coneixement dins dels deu dies següents. La 
renúncia no suposarà la pèrdua de la condició de vocal. 

 
3.- En qualsevol d'aquests tres casos, l'Assemblea de la Mancomunitat nomenarà 

un nou president o presidenta d'acord amb les normes establertes en l'apartat 1 
del present article  i, si escau, un cop hagi estat nomenat per un o una vocal pel 
Ple del municipi corresponent. 
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Article 20.- Funcions de la Presidència de la Mancomunitat. 
 
1.- El president o presidenta de la Mancomunitat presidirà de tots els seus 

òrgans col·legiats i ostentarà totes les competències que la legislació de l'Estat o 
de la Generalitat de Catalunya atribueixen als alcaldes o alcaldesses dels 
ajuntaments. En particular, correspondran al president o presidenta de la 
Mancomunitat les següents atribucions: 

 
a) Representar la Mancomunitat. 

b) Dirigir el govern i l'administració mancomunada. 

c) Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea, excepte els supòsits previstos 
en la llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern de la 
Mancomunitat, i de qualsevol altre òrgans municipals quan així s’estableixi en 
disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat. 

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres de la Mancomunitat. 

e) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar 
operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l’article 177.5 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin 
previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici 
econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de 
tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions 
vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això 
de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

f) Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament.  

g) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
Mancomunitat en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les 
hagués delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en matèries de la 
competència de l’Assemblea, en aquest supòsit donant compte a la mateixa 
en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 

h) La iniciativa per proposar a l’Assemblea la declaració de lesivitat en matèries 
de la competència de la Presidència. 

i) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 
d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i 
adequades donant compte immediat a l’Assemblea. 

j) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les 
ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans. 
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k) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

l) L’atorgament de les llicències de sanejament i abocaments, llevat que les 
lleis sectorials ho atribueixin expressament a  un altre òrgan de la 
Mancomunitat. 

m) Els contractes d’obres, subministrament i de serveis, els contractes de 
concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 
administratius especials,  quan el seu valor estimat no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni en qualsevol cas la quantia de 6 milions 
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui 
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import 
acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat 
assenyalada. 

n) La celebració de contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre béns 
de la Mancomunitat,  adquisicions de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions de euros, així 
com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi els percentatge ni 
la quantia indicades. 

o) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de la Mancomunitat. 

p) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació 
de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya assignin a la Mancomunitat i no 
atribueixin a altres òrgans municipals. 

q) Aquelles altres que no s'atribueixin expressament per les lleis o pels presents 
estatuts a altres òrgans de la Mancomunitat. 

r) Les bases de les convocatòries de selecció, les provisió de llocs de treball i les 
establertes a l’article 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals, pel president o 
presidenta de la Mancomunitat que no estigui atribuïdes a la Junta de 
Govern. 

 
2.- La Presidència pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de 

convocar i presidir les sessions de l’Assemblea i de la Junta de Govern Local, 
decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la 
direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i 
l’acomiadament del personal laboral, i totes les que preveu expressament la 
normativa que li sigui d'aplicació en relació a les que contempla la llei reguladora 
de bases de règim local per l’Alcalde o Alcaldessa Municipal. 

 

Article 21.-  De la Vicepresidència de la Mancomunitat. 
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1.- La Mancomunitat tindrà un mínim d’un vicepresident o vicepresidenta i un 
màxim del terç del nombre legal de membres de l’Assemblea. 

 
2.- Els membres de la Vicepresidència seran nomenats pel president o presidenta 

de la Mancomunitat. 
 
3.- Les vicepresidències es perdran pel seu cessament, renúncia o quan perdi la 

condició de regidor. 
 
4.- Correspon als membres de la Vicepresidència  de la Mancomunitat substituir en 

la totalitat de les seves funcions el president o presidenta en els casos 
d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest/a per a l'exercici de 
les seves atribucions, així com exercir les funcions del president o presidenta en 
els supòsits de vacant. 

 

Article 22.- De la Gerència. 
 
1.- El gerent o la gerent  tindrà la condició de personal directiu professional i el seu 

règim jurídic serà l’establert legalment. 
 
2.- Corresponen al gerent o la gerent les atribucions següents: 
 

a) Dirigir l’administració de la Mancomunitat i el seu personal i executar els 
acords dels altres òrgans de govern. 

 
b) Impulsar obres i els serveis i adoptar les resolucions de tràmit. 
 
c) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i contractar obres i 

serveis en els límits de la delegació que li atorguin l’Assemblea i ordenar 
pagaments i rendir comptes. 

 
d) Representar la Mancomunitat en la signatura de tota mena d’escrits i 

documents públics i privats, especialment en allò que fa referència a 
liquidacions tributàries. 

 
e) Exercir les funcions que li són delegades pels altres òrgans de govern. 
 

 
3.- El gerent o la gerent serà nomenat o nomenada per  l’Assemblea a proposta de 

la Presidència de la Mancomunitat.  

 

Article 23.- Funcions públiques necessàries en la Mancomunitat. 
 
1.- Les funcions públiques necessàries seran exercides per funcionaris i funcionàries 

d'habilitació de caràcter nacional de la subescala que correspongui de la 
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categoria superior de la plaça, i es cobrirà per alguna de les fórmules previstes 
en la normativa vigent. 

 
2.- El regim jurídic aplicable als funcionaris i funcionàries titulars d’aquests llocs de 

treball serà l’establert a l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i demés 
normativa de desenvolupament. 

TÍTOL IV 

PERSONAL AL SERVEI DE LA MANCOMUNITAT 

Article 24.- Disponibilitat de personal. 
 
1.- Per al desenvolupament dels seus fins la Mancomunitat comptarà amb personal 

propi. 
 
2.- De manera expressa, per a l'assoliment dels seus fins, podran prestar serveis a 

la Mancomunitat els empleats públics de les entitats locals que la integren i, en 
els termes i dins de les relacions de cooperació i col·laboració que en cada cas 
s'estableixin, el d'altres administracions públiques. 

 
3.- La Mancomunitat aprovarà anualment, juntament amb el pressupost, la plantilla 

i relació de llocs de treball existents, que comprendrà tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 

 
Article 25.- Selecció del personal al servei de la Mancomunitat. 
 
1.- La selecció del personal de la Mancomunitat, tant funcionari com laboral, es 

realitzarà d'acord amb l'oferta d'ocupació, mitjançant convocatòria pública i 
mitjançant els sistemes legalment previstos en els que es garanteixin, en tot cas, 
els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. 

 
2.- El règim jurídic aplicable al personal al servei de la Mancomunitat serà, en tot 

cas, el propi de les entitats locals que la integren. 

 

Article 26.- Situació del personal de la Mancomunitat en cas de dissolució. 

 
1.- El personal que estigués al servei de la Mancomunitat dissolta quedarà 

incorporat en les Entitats Locals que formaran part d'ella d'acord amb el que 
proposi la comissió liquidadora constituïda a aquest efecte. 

 
La comissió liquidadora proposarà a l'Assemblea de la Mancomunitat, escoltat 
prèviament als representants de les entitats mancomunades, l'oportuna 
distribució i integració del personal adscrit a un servei, programa o funcions, que 
hagin resultat extingits amb la dissolució, entre les diferents entitats 
mancomunades d'acord amb la base de població de dret que resulti de l'últim 
padró d’habitants. 
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En tot cas, es realitzarà una relació de personal en la qual es distingirà el 
personal funcionari de carrera i laboral fix de plantilla, als quals la Comissió 
liquidadora garantirà la seva integració en les entitats mancomunades. 

 
2.- En cas de separació d’un o de diversos municipis integrants de la Mancomunitat, 

la situació del personal de la Mancomunitat afectat serà l'acordat per l'assemblea 
de la Mancomunitat, la decisió es motivarà de conformitat amb la situació dels 
serveis afectats per la separació. 

 
3.- En tot cas, les entitats locals que s'incorporin al personal que resulti afectat per 

la dissolució de la Mancomunitat, han de respectar el grup o subgrup del cos o 
escala de procedència, així com els drets econòmics inherents a la posició en la 
carrera que tinguin reconegut. 

 
4.- En un eventual procés de dissolució o separació es comptarà amb la participació 

dels representants dels treballadors, d’acord amb el marc legal aplicable. 
 

 
TÍTOL V 

 
RECURSOS I RÈGIM ECONÒMIC 

 
 

Secció 1a 
 

Recursos de la Mancomunitat 

 

Article 27.- Recursos de la Mancomunitat. 
 
1.- La hisenda de la Mancomunitat haurà de disposar de recursos econòmics 

suficients per a la prestació dels serveis que se'ls assignin. 
 
2.- La hisenda estarà constituïda pels següents recursos: 
 

a) Ingressos procedents del seu patrimoni i demés de dret privat. 
b) Aportacions dels municipis que la integren d’acord amb allò establert als 

estatuts. 
c) Els tributs propis classificats en taxes i contribucions especials. 
d) Las transferències procedents dels pressupostos generals de l’Estat, de la 

Generalitat de Catalunya o altres ens locals. 
e) Les subvencions. 
f) Els ingressos percebuts en concepte de preus públics. 
g) El producte de les operacions de crèdit. 
h) El producte de les sancions imposades en l’àmbit de les competències que 

tinguin assumides. 
i) Les demés prestacions de dret públic. 
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3.-Serà d’aplicació a la Mancomunitat allò disposat a la normativa de règim local 

respecte dels recursos dels municipis amb les especialitats que procedeixi en 
cada cas. 

 

Article 28.- Potestat tributària i ordenances fiscals. 
 
La Mancomunitat podrà acordar la imposició i supressió de tributs propis relacionats 
amb la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència i 
aprovar les corresponents ordenances fiscals que els regulen. 
 

Article 29.- Taxes i preus públics. 
 
1.- En els supòsits previstos en aquests estatuts i la normativa vigent, la 

Mancomunitat podrà establir taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de domini públic de la Mancomunitat, així com per la prestació de 
serveis públics o la realització d’activitats administratives de la seva competència 
que es refereixen, afectin de manera particular als subjectes passius. 

 
2.-La Mancomunitat podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la 

realització d’activitats, sempre que no  concorri cap de les circumstàncies 
especificades a l’article 20.1B) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. No 
és podran exigir preus públics pels serveis relacionats a l’article 21 de la referida 
llei. 

 
 

Article 30.- Contribucions especials. 
 
1.- En l'àmbit de les competències assumides per la Mancomunitat, i de conformitat 

amb el que preveuen els presents estatuts, aquesta podrà exigir contribucions 
especials per la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis que 
suposin un benefici o augment del valor dels béns afectats. 

 
2.- Els acords d'imposició de la contribució, ha de determinar les zones afectades 

per l'obra i/o concretar el benefici especial que representa per a cadascuna 
d'aquestes zones. 

 
3.- A més, de l'anterior, l'acord d'imposició haurà de distingir entre l'interès directe 

dels contribuents i el que sigui comú en un terme municipal o en diversos. En 
aquest últim cas, els municipis afectats, incorporats a la Mancomunitat, tindran 
el caràcter de contribuent a l'objecte del pagament de les quotes individuals que 
els corresponguin, que seran recaptades per aquells d'acord amb les normes 
reguladores del tribut. 

 
4.- Les contribucions establertes als municipis, en qualitat de contribuents, seran 

compatibles amb les que els mateixos Ajuntaments o municipi matriu de les 
entitats locals menors puguin imposar amb motiu de les despeses ocasionades 
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per les subvencions, auxilis o qualsevol altra forma de cooperació que hagin 
prestat a les obres públiques, instal·lacions o serveis de la Mancomunitat a què 
pertanyin. 

 
5.- La Mancomunitat cobrarà directament als contribuents les contribucions que 

s'aprovin, inclosos els municipis que siguin subjectes passius d'elles. 
 

Article 31. Aportacions econòmiques dels membres de la Mancomunitat. 
 
1.- Els municipis mancomunats consignaran en els seus pressupostos les quantitats 

precises per atendre els compromisos assumits amb la Mancomunitat. 
 
2.- Les aportacions municipals, la quantia global es fixarà d'acord amb el 

pressupost aprovat per l’Assemblea de la Mancomunitat, es distribuiran de 
conformitat amb l’apartat següent.  

 
3.- Les aportacions econòmiques diferents de les inicials dels membres de la 

Mancomunitat es realitzaran de la següent forma: 
 

a) la quota inicial o d'incorporació, que s'exigiria als membres que s'incorporin a 
la mateixa, o pertanyent a ella, motivat per la implantació d'un nou servei 
(s), o l'adhesió als ja existent (s). 

 
b) la quota ordinària, per atendre despeses generals de funcionament, 

conservació i administració, s'utilitzin o no els serveis, que es determinarà de 
forma separada per cada servei i municipi adherit.   
 

c) les quotes extraordinàries, destinades a finançar inversions especials i 
despeses de primer establiment dels serveis, o altres compensacions 
extraordinàries per motius diversos. 

 
d) les quotes complementàries, com aportació suplementària que no pugui 

recollir-se en les aportacions ordinàries i extraordinàries. 
 

e) una quota de liquidació, que s’exigirà als membres que es separin de la 
Mancomunitat o d’algun dels serveis adherits. 

 
4.- Anualment, al començament de l’exercici, l’ Assemblea aprovarà les quotes 

provisionals de tots els serveis, els terminis i la forma de pagament que 
s’exigiran mitjançant la domiciliació bancària.  

 
5.- Els municipis consignaran en els seus pressupostos les quantitats precises per 

atendre els compromisos assumits amb la Mancomunitat. En qualsevol cas, 
aquestes aportacions tindran a tots els efectes la consideració de pagaments 
obligatoris i de caràcter preferent. 

 
6.- Una vegada transcorregut el termini establert per efectuar l'abonament sense 

que pel municipi s'hagi fet efectiu, per al cobrament d'aquestes aportacions la 
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Mancomunitat ostentarà les prerrogatives establertes legalment per a la hisenda 
de l'Estat, i actuarà, en el seu cas, d'acord amb els procediments administratius 
corresponents. 

 
7.- Les aportacions a la Mancomunitat vençudes, líquides i exigibles podran ser 

objecte de retenció, respecte de les que tinguin pendents de percebre del Govern 
de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o Diputació Provincial o Diputacions 
Provincials afectades(7), d'acord amb el següent procediment: 

a) Transcorregut el període de pagament voluntari previst, la Mancomunitat 
sol·licitarà per escrit al municipi o entitat local menor deutora el pagament de 
les quantitats requerides, i es concedirà un termini de 30 dies per fer-les 
efectives. 

b) Rebuda la sol·licitud de pagament, el municipi disposa de 15 dies per al·legar 
i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents. 

c) Transcorregut el termini sense que s'hagi fet efectiu el pagament de les 
quantitats requerides, complert el tràmit d'audiència concedit i resoltes les 
al·legacions presentades; el president instarà la retenció de crèdits dirigint-se 
a la Conselleria competent en matèria d'Hisenda del Govern de l’Estat, de la 
Generalitat de Catalunya o la Diputació Provincial, sol·licitant que les 
quantitats endeutades siguin retretes d'aquelles que, per qualsevol concepte 
foren liquidades a favor de l'entitat deutora. 

 
8. Aquesta retenció és autoritzada expressament per les entitats mancomunades en 

el moment d'aprovació dels presents estatuts, i es farà efectiva a la 
Mancomunitat sempre que s'acompanyi de la certificació de descobert en cada 
cas. 

 
9. El manteniment reiterat en situació de deutor a la Mancomunitat per part d'una 

entitat local serà considerat com incompliment greu de les obligacions als efectes 
de procedir a l'obertura d'expedient per a la seva separació definitiva. 

 
 

Article 32.- Patrimoni de la Mancomunitat 
 
1.- El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per tota classe de béns i 

accions que legítimament adquireixi, tant en el moment de la seva constitució 
com posteriorment. 

 
2.- A tal efecte, haurà de formar-se un inventari, de conformitat amb les 

disposicions aplicables a les Entitats Locals. 
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Secció 2a 

 

Règim econòmic 

 

Article 33. Pressupost de la Mancomunitat. 
 
La Mancomunitat aprovarà anualment el seu pressupost, d'acord amb la legislació 
reguladora de les hisendes locals, regint-se per aquesta tota la seva gestió 
econòmica-financera. 

 

Article 34. Operacions de crèdit. 
 
1.- La Mancomunitat podrà concertar operacions de crèdit, amb observança dels 

principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per finançar la 
realització d'activitats o serveis de la seva competència. Aquestes operacions, 
quan el patrimoni propi de la Mancomunitat o els seus recursos ordinaris no 
siguin suficients per garantir-les, seran avalades pels plens dels municipis 
adherits. 

 
2.- En aquests casos, a efectes d'autorització d'endeutament, es computaran com a 

recursos ordinaris i càrrega financera el del conjunt dels municipis i entitats 
locals menors avaladors. 

 

TÍTOL VI 

INCORPORACIÓ I SEPARACIÓ DE MUNICIPIS 

 

Secció 1a 

Incorporació de municipis a la Mancomunitat 

 

Article 35.- Adhesió posterior de municipis 

 
1.- Una vegada constituïda la Mancomunitat, la incorporació de nous municipis 

seguirà el següent procediment: 
 

a) Sol·licitud del municipi interessat, previ acord adoptat per la majoria absoluta 
del seu Ple municipal. 

b) Aprovació per l'Assemblea de la Mancomunitat per majoria absoluta. En l'acord 
d'adhesió s'hauran d'establir les condicions generals i particulars que 
s'haguessin fixat per a l'adhesió, així com l'abonament de les despeses 
originades com a conseqüència de la seva inclusió en la Mancomunitat o la 
determinació de la quota d'incorporació. 
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2.- L'acord d'adhesió del nou municipi haurà de ser publicat per la Mancomunitat en 
el DOGC, en la pàgina web del municipi que va a incorporar-se i en la pàgina web 
de la Mancomunitat, i s’haurà d'inscriure en el Registre d'Entitats Locals estatal i 
autonòmic. 

 

Article 36.- Contingut de l'acord d'incorporació a la Mancomunitat. 
 
1.- L'adhesió a la Mancomunitat podrà produir-se, amb independència del moment 

en què tingui lloc, per a una, diverses o totes les finalitats que aquesta 
persegueixi, sempre que els serveis a prestar per la Mancomunitat com a 
conseqüència d’aquestes finalitats resultin independents entre sí, i que consti 
expressament en l'acord d'incorporació per a quines es realitza. 

 
2.- La incorporació a la Mancomunitat exigirà la prèvia liquidació i el compliment 

total dels compromisos assumits pel municipi respecte de qualsevol altra a la 
qual ja estiguessin associats per a la prestació del servei o els serveis de què es 
tracti o, en un altre cas, haver obtingut autorització expressa en tal sentit del 
màxim òrgan de govern de la mancomunitat a la qual es pertanyés. 

 

Secció 2a 

Separació 

 

Article 37.- Separació voluntària. 
 
1.- Els municipis podran separar-se en qualsevol moment de la Mancomunitat, 

previ el compliment dels següents requisits , tant si es tracta de la separació 
total com si és d’un servei determinat : 

 
a) Acord del Ple municipal per majoria absoluta . 
b) Trobar-se al corrent en el pagament de les seves aportacions a la 

Mancomunitat. 
c) Que hagi transcorregut, almenys, 1 any(s) de permanència en la 

Mancomunitat. 
d) Que s'hagin abonat totes les despeses que s'originin amb motiu de la 

separació, així com la part del passiu contret per la Mancomunitat al seu 
càrrec. 

e) Que es notifiqui l'acord de separació a la Mancomunitat amb almenys sis 
mesos d'antelació. 

 
2.- Complerts els requisits anteriors, la Mancomunitat acceptarà la separació del 

municipi interessat mitjançant acord de la seva Assemblea, que inclourà la quota 
de liquidació, al qual es donarà publicitat a través dels Butlletins oficials i serà 
objecte d'inscripció en el Registre d'Entitats Locals estatal i autonòmic. 
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Article 38.- Separació obligatòria. 
 
1.- La Mancomunitat pot acordar la separació obligatòria dels municipis que hagin 

incomplert greument i reiteradament les obligacions establertes en la normativa 
vigent o en els estatuts envers ella. 

 
2.- El procediment de separació s'iniciarà d'ofici per la Mancomunitat mitjançant 

acord per majoria absoluta de la seva Assemblea. 
 
3.- Acordada la iniciació del procediment de separació, es concedirà al municipi el 

termini d'audiència per un mes. 
 
4.- Vistes les al·legacions presentades pel municipi, l'Assemblea de la 

Mancomunitat podrà acordar la separació obligatòria mitjançant acord favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres legals. 

 
5.- La Mancomunitat donarà publicitat a l'acord de separació obligatòria del 

municipi mitjançant la seva publicació als butlletins oficials i procedirà a la seva 
inscripció en el Registre d'Entitats Locals estatal i autonòmic. 

 

Article 39.- Efectes de la separació. 

 
1.- La separació d'un o diversos municipis no obligarà a practicar la liquidació de la 

Mancomunitat, podent quedar dit tràmit en suspens fins al dia de la seva 
dissolució, data en la qual aquells municipis separats entraran a participar en la 
part proporcional que els correspongui en la liquidació del seu patrimoni. 

TÍTOL VII 

RELACIONS INTERADMINISTRATIVES 

 

Article 40.- Convenis de cooperació. 
 
1.- La Mancomunitat podrà celebrar convenis de cooperació amb l'Administració 

General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, amb la Diputació Provincial, amb 
altres mancomunitats, amb altres Administracions Públiques i amb municipis no 
pertanyents a elles, per a la més eficaç gestió i prestació de serveis de la seva 
competència. 

 
2.- A través dels convenis de cooperació, les parts podran coordinar les seves 

polítiques de foment adreçades a un mateix sector o població, executar 
puntualment obres o serveis de la competència d'una de les parts, compartir les 
seus, locals o edificis que siguin necessaris per al desenvolupament de 
competències concurrents o pròpies, cedir i acceptar la cessió d'ús de béns 
patrimonials, desenvolupar activitats de caràcter prestacional i adoptar les 
mesures oportunes per arribar a qualsevol altra finalitat competència de les 
parts. 
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Article 41- Formalització dels convenis de cooperació. 
 
1.- Els instruments de formalització dels convenis de cooperació han d'incloure, 

almenys, les següents mencions: 
 

a) Les entitats que subscriuen el conveni. 
b) La competència que exerceix cada Administració. 
c) L'objecte del conveni, així com els drets i obligacions de cadascuna de les 

parts. 
d) Els mitjans financers, així com personals i patrimonials, si escau, adscrits al 

seu compliment. 
e) El termini de vigència, sense perjudici que les parts puguin acordar la seva 

pròrroga. 
f) Les causes d'extinció del conveni. 
g) Els mecanismes de resolució de les controvèrsies que en la seva aplicació i 

compliment poguessin sorgir. 
 
2.- A més de l'anterior, cada conveni haurà d’anar acompanyat d'una memòria en 

la qual constin els antecedents, raons d'oportunitat i objectius perseguits amb la 
seva formalització. 

 
TÍTOL VIII 

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS 

 

Article 42.- Règim de modificació. 
 
Després de la seva aprovació inicial, els Estatuts de la Mancomunitat podran ser 
objecte de modificació per l'Assemblea de conformitat amb les previsions 
contingudes en aquest Títol. 

 

Article 43.- Procediment de modificació. 
 
1.- La modificació dels Estatuts es subjectarà al següent procediment: 
 

a) Iniciació per acord de l'Assemblea per sí, o instància de la majoria absoluta 
dels municipis. 

b) Informació pública per termini d'un mes, mitjançant publicació en els 
Butlletins Oficials i en les pàgines web de la Mancomunitat i de cada un dels 
municipis que la integren. 

c) Durant el termini esmentat, i abans de l'aprovació definitiva, es sol·licitaran 
per part de la Mancomunitat, informes a la Diputació Provincial o diputacions 
provincials interessades i a la Conselleria amb competències en matèria de 
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règim local, i als Consells Comarcals juntament a la certificació del tràmit 
efectuat i el contingut de la modificació a introduir en els estatuts. 

d) Ambdós informes s'hauran d'emetre en el termini d'un mes des del seu 
requeriment, transcorregut el qual es podran entendre efectuats aquests 
tràmits en sentit positiu. 

e) Conclòs el període d'informació pública i informe de la modificació, 
l'Assemblea de la Mancomunitat procedirà a analitzar les objeccions 
plantejades i decidirà definitivament el contingut de la modificació que 
proposa. 

f) Aprovació pel Ple dels Ajuntaments de cadascun dels municipis amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 

g) Publicació en els Butlletins Oficials i en les pàgines web de la Mancomunitat i 
de cada un dels municipis que la integren. 

h) Inscripció en el Registre d'Entitats Locals estatal i autonòmic, així com en 
qualsevol altre en què sigui procedent per la naturalesa de les previsions 
contingudes en els estatuts. 

 
2.- Quan la modificació consisteixi en la mera adhesió o separació d'un o diversos 

municipis o en l'ampliació o reducció dels seus fins, serà suficient per dur a 
terme la modificació l'acord per majoria absoluta de l'Assemblea i la ulterior 
ratificació pels Plens de les entitats locals mancomunades que, de la mateixa 
manera, hauran d’aprovar-la per majoria absoluta, havent de publicar-se la 
modificació i inscriure en la forma que preveu el número anterior. 

TÍTOL IX 

DISSOLUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT 
 

Article 44.- Causes de dissolució de la Mancomunitat. 
 
La Mancomunitat s'ha de dissoldre per alguna de les següents causes: 
 
a) Per haver-se complert la finalitat per a la qual va ser creada. 
b) Per impossibilitat per a realitzar tots els seus fins. 
c) Per transferir la competència per a la prestació dels serveis objecte de la mateixa 

a l'Estat, Comunitat Autònoma, Diputació Provincial o una altra Entitat Local i/o 
els seus organismes autònoms o dependents d'elles. 

d) Per decisió voluntària acordada per l'Assemblea de la Mancomunitat. 
 

Article 45.- Procediment de dissolució. 
 
1-. Quan concorre alguna de les causes de dissolució, s'haurà d'iniciar d'ofici el 

procediment de dissolució per la Mancomunitat, a proposta del/de la president/a, 
o a instància de qualsevol dels seus membres. 
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2.- La dissolució s’haurà d'acordar per l'Assemblea de la Mancomunitat amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus membres quan es tracti d'una 
dissolució voluntària, essent suficient l'acord per majoria simple en aquells casos 
en què concorre alguna de les causes de dissolució previstes en els seus 
estatuts. 

 
3.- Adoptat l'acord per l'Assemblea de la Mancomunitat, aquest serà remès 

degudament diligenciat a la Diputació Provincial o Diputacions Provincials 
afectades i al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d'Administració Local perquè emetin un informe sobre la procedència de la 
dissolució. 

 
4.- Emesos els informes preceptius o transcorregut un mes des de la sol·licitud 

sense la seva emissió, la dissolució haurà de ser ratificada pels Plens dels 
municipis mancomunats i, si escau, adoptat en tots els casos per majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, acords que suposaran l'inici del 
procediment de liquidació i distribució del seu patrimoni. 

 
5.- Un cop acordada la dissolució, la Mancomunitat mantindrà la seva personalitat 

jurídica fins que no siguin adoptats els acords de liquidació i distribució del seu 
patrimoni pels òrgans competents. 

 

Article 46.- Publicitat de l'acord de dissolució. 
 
Acordada la dissolució per l'Assemblea de la Mancomunitat i ratificada pels 
municipis integrants, l'acord de dissolució es comunicarà a la Generalitat de 
Catalunya al Registre d'Entitats Locals estatal i autonòmic, i es publicarà en els 
Butlletins Oficials i a les pàgines web de la Mancomunitat i de cadascun dels 
municipis que la integraven. 

Article 47.- De la liquidació de la Mancomunitat. 
 
1.- Adoptats els acords de dissolució, l'Assemblea de la Mancomunitat, en el termini 

dels 15 dies següents a la publicació de la dissolució en el Diari Oficial, nomenarà 
una Comissió Liquidadora, composta pel/per la president/a i, almenys, un 
representant de cadascuna de les entitats locals mancomunades. En ella s'hi 
s'integrarà, per complir les seves funcions, el funcionari que exerceixi les 
funcions de Secretaria de la Mancomunitat i d'Intervenció. Podrà, igualment, 
convocar-se a aquestes reunions a experts determinats, als efectes de sentir la 
seva opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seva 
especialitat. 

 
2.- La Comissió Liquidadora, en terme no superior a 6 mesos, farà un inventari de 

béns, serveis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i 
dèbits; i relacionarà el seu personal, procedint, més tard, a adoptar, en relació al 
mateix, la resolució que correspongui. També assenyalarà el calendari 
d'actuacions liquidadores, que no excedirà de sis mesos. 
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3.- En dissoldre la Mancomunitat s'aplicaran els seus béns i drets, en primer terme, 
al pagament dels deutes contrets per la mateixa i la resta, si ho hagués, es 
distribuirà entre els municipis que en aquell temps continuïn mancomunats, 
d'acord amb els criteris que fixi la Comissió Liquidadora. 

 
4.- Després de la dissolució, tots els documents relatius a la Mancomunitat seran 

arxivats i custodiats a l'Ajuntament on radiqui la seu de la Mancomunitat. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
En allò no regulat pels presents estatuts, s’ aplicarà la normativa específica 
reguladora de les mancomunitats de municipis i subsidiàriament la normativa 
aplicable als ajuntaments de Catalunya. 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
La Mancomunitat Penedès-Garraf independentment de les competències atribuïdes 
en aquests estatuts seguirà prestant tots els serveis que es presten en l’actualitat.  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogats els estatuts fins ara vigents de la Mancomunitat, amb l’aprovació 
d’aquests nous que els substitueixen. 

DISPOSICIÓ FINAL 
Pel que fa als aspectes no previstos en aquests estatuts, en resultarà d’aplicació el 
que estableix la legislació de Règim Local. 

Els presents estatuts entren en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 

 
ANNEX QUADRE XIFRA POBLACIÓPADRÓ MUNICIPAL ( Gener 2018) 
 

MUNICIPI POBLACIÓ VOTS 
Avinyonet del Penedès 1.653 1 
Canyelles 4.388 2 
Castellet i la Gornal 2.233 1 
Castellví de la Marca 1.554 1 
Cubelles 14.715 4 
El Pla del Penedès 1.232 1 
Font-rubí 1.358 1 
Gelida 7.299 3 
La Granada 2.112 1 
Les Cabanyes 947 1 
Mediona 2.251 1 
Olèrdola 3.565 2 
Olesa de Bonesvalls 1.734 1 
Olivella 3.655 2 
Pacs 902 1 
Pontons 456 1 
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Puigdàlber 506 1 
Sant Cugat Sesgarrigues 980 1 
Sant Jaume dels Domenys 2.543 1 
Sant Llorenç d’Hortons 2.547 1 
Sant Martí Sarroca 3.197 2 
Sant Pere de Ribes 30.142 6 
Sant Pere de Riudebitlles 2.343 1 
Sant Quintí de Mediona 2.170 1 
Sant Sadurní d’Anoia 12.749 4 
Santa Fe del Penedès 380 1 
Santa Margarida i els Monjos 7.480 3 
Sitges 28.527 6 
Subirats 3.013 2 
Torrelavit 1.400 1 
Torrelles de Foix 2.243 1 
Vilafranca del Penedès 39.532 7 
Vilanova i la Geltrú 66.077 11 
Vilobí del Penedès 1.094 1 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per 19 vots favorables (8 PDECat, 4 PSC, 
3 CUP, 3 ERC, 1 PP) i 2 abstencions (2 VeC) 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que es porta a ratificació del Ple de 
l’ajuntament els estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf que ja han estat 
aprovats per aquell ens. La Mancomunitat va ser creada l’any 1981 i la majoria dels 
municipis que actualment la conformen, havien vist la necessitats d’adaptar els 
estatuts als nous temps. S’ha passat d’una Mancomunitat més presidencialista a 
una Mancomunitat més participada pels municipis. 
 
La seva competència principal és la gestió de residus, però també presta altres 
serveis. És la mancomunitat més gran de Catalunya i té vocació d’ampliar-se cap a 
l’Anoia i cap a altres municipis del Baix Penedès, té vocació de Vegueria. 
 
El 15 de març de 2018, es van aprovar inicialment els estatuts. Es van demanar els 
informes preceptius i s’han incorporat algunes observacions. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement. És un tema de 
consens dels municipis que conformen la Mancomunitat. 
 
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el futur del Penedès passa per 
mancomunar serveis. És una bona iniciativa. Els preocupa que hi hagi un 
representant de cada municipi que en forma part. Destaca que el seu pressupost és 
el triple del del Consell Comarcal i en un futur pot tenir més pressupost que el propi 
Ajuntament. 
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Demana que es mandati al representant de l’Ajuntament de Vilafranca per anar a 
una major representativitat política. 
 
El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que van seguir el tema d’aprop. És un pas 
endavant que dóna continuïtat a la Vegueria Penedès. Troba que el nom de 
Penedès Garraf no té massa sentit. 
 
Permet avançar cap una institució més transparent i assegura un funcionament més 
àgil. 
 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que hi donaran suport perquè la cooperació 
entre municipis és postiva. 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que la mancomunitat s’organitza amb una 
Presidència i una Junta de Govern amb 7 membres. Hi ha voluntat política que 
estiguin recollides el màxim de voluntats. Actualment hi ha 4 representants de 
PDECat i 3 PSC, tot i que PDECat té majoria absoluta. No es tracta de crear un altre 
òrgan de debat polític. 
 
L’alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el Sr. Peñafiel s’equivoca en els 
termes perquè el que es sotmet a ratificació és el que diuen els estatuts. El que el 
Sr. Peñafiel vol fer potser hauria de ser objecte d’una moció i potser n’estaríem 
d’acord.   
 
 
SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ SOCIAL 
 
8. 133/2018/EG_CON ADHESIÓ ALBERG MUNICIPAL A XANESCAT 

Proposta d’adhesió de l’Alberg Municipal de Vilafranca del Penedès a la 
XANASCAT, Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.  

 
 
La Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social 
proposa que se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el 
dictamen següent: 
 
L’Alberg Municipal de Joventut va ser inaugurat l’any 1999 i inscrit al registre 
d’instal·lacions juvenils amb el número 347 l’any 2000, i des de llavors ha estat en 
funcionament. 
 
Atès que l’Alberg és un equipament gestionat pel Servei de Joventut de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès destinat a l’allotjament de persones que hi 
acudeixin  individualment o en grup. La seva finalitat principal és fomentar les 
relacions entre persones, associacions juvenils, culturals esportives o d’altres 
sectors de la ciutat amb persones i entitats d’altres procedències.  
 
Ateses les dificultats per donar un rendiment social a aquesta instal·lació municipal, 
s’ha estudiat la seva viabilitat i el potencial del servei en el seu entorn per atraure 
usuaris.  
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Atès que l’any 2012, la Diputació de Barcelona va realitzar l’Estudi de viabilitat i 
definició del model de gestió òptim per a l’Alberg Municipal de Joventut de 
Vilafranca del Penedès, que conclou, entre moltes altres recomanacions, la 
d’adherir l’equipament a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (en 
endavant, XANASCAT). 
 
Atès que l’any 2017 es va demanar un informe a la Direcció General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. L’Informe d’avaluació i preanàlisi de la viabilitat de 
l’Alberg Municipal de Vilafranca del Penedès i la seva vinculació amb la Xarxa 
Nacional d’Albergs Socials de Catalunya, avala la viabilitat econòmica de l’Alberg 
sempre que aquest estigui adherit  a la XANASCAT. 
 
Atès que el Servei de Joventut ha elaborat un projecte de dinamització de l’Alberg 
Municipal de Joventut amb l’objectiu d’augmentar l’ús de l’equipament i aconseguir 
la seva sostenibilitat econòmica.  
 
Atès que Catalunya compta amb la XANASCAT, una xarxa que agrupa albergs 
socials titularitat de la Generalitat de Catalunya i de diversos municipis i fundacions. 
Es considera la pertinença a aquesta xarxa un element cabdal per impulsar el 
creixement de l’ús de l’Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca, entre d’altres, 
per les raons següents: 
 

• Per la visibilitat que proporciona.  
• Per obtenir el coneixement i reconeixement al costat de la resta d’albergs. 
• Perquè ofereix suport tècnic i assessorament als albergs integrants de la 

xarxa. 
• Perquè ofereix un servei centralitzat de reserves. 
• Perquè implica la participació en programes d’activitats adreçats a públics 

diversos, com ara Vacances en Família, l’Estiu és teu, Colònies escolars, 
entre d’altres.  

• Perquè tots els albergs adherits a la xarxa formen part automàticament a la 
Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) i a la  Xarxa Internacional 
d’Albergs IYHF. 

 
Atesos els criteris i condicions que estableix la XANASCAT per obtenir l’adhesió. 
 
Vist l’informe tècnic del servei de Joventut, del que es desprèn: 

- Que l’Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca compleix els criteris i 
condicions descrits en l’informe i està en condicions d’aplicar aquests criteris 
en el moment de la seva adhesió a la XANASCAT.  

- Que els costos generats per la pertinença a la XANASCAT estan associats a 
les pernoctacions en forma de percentatge, raó per la qual es consideren 
assumibles. 

- Que existeixen altres costos relacionats amb les activitats i programes que 
l’Alberg ha de generar progressivament per participar en els programes que 
promou la XANASCAT, que principalment consistirien en la inversió inicial per 
la creació d’aquestes activitats, com ara colònies escolars, activitats 
complementàries per al programa Vacances en família, etc. Aquests costos 
es consideren assumibles i amortitzables en un període màxim de 2 anys a 
través dels preus públics que s’estableixin per la participació en les activitats.   
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S’ACORDA: 
 
Primer.  Sol·licitar a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya 
l’adhesió de l’Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca del Penedès a la Xarxa 
Nacional d’Albergs Socials de Catalunya. 
 
Segon. Trametre l'acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya als efectes oportuns. 
 
Tercer. Autoritzar l'alcalde perquè en nom i representació de la Corporació 
municipal efectuï els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a l'efectivitat 
del present acord. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per unanimitat. 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Miquel Medialdea (PSC) manifesta que XANESCAT dóna visibilitat, suport a la 
gestió, accés a la xarxa espanyola i internacional. Tot això però, no garanteix una 
determinada ocupació i per això és important la incorporació d’una persona que el 
faci visible.  
 
Manifesta també que hem de fer compatible l’Alberg amb els usos formatius que 
fins ara li estaven donat. L’important és l’activitat de comercialització. 
 
El Sr. Josep ramon (PP) manifesta que votarà favorablement i espera que amb les 
mesures exposades, s’ocupi l’alberg. 
 
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que votaran favorablement. Els sembla bé 
incorporar-se a la Xarxa per facilitar la informació i coneixement de l’Alberg. Així 
mateix manifesta que els darrers anys ha tingut una activitat de formació que cal 
continuar. 
 
El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que votaran favorablement. De fa molts anys, 
s’han perdut moltes oportunitats i més quan al 2012, la Diputació de Barcelona ja 
ho recomanava. És un turisme familiar que és positiu per Vilafranca. Pensa que el 
canvi de posicionament de l’equip de Govern és que ara venen eleccions. S’està 
aprovant una cosa que ERC l’havia exposat en diverses ocasions. 
 
La Sra. Laia Santís (CUP) celebren l’adhesió. Des de 1999 s’ha parlat i s’ha 
demanat l’adhesió a la xarxa. 
 
El Sr. Miquel Medialdea (PSC) remarca que un dels requeriments al responsable de 
l’Alberg és que es compaginin els usos actuals. 
 
L’alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que l’Alberg s’ha fet servir per a moltes 
coses. Si en el seu moment no es va tirar endavant va ser perquè els havien dit 
que externalitzessin el servei i això no ho volien fer. A la Diputació li van recomanar 
que no externalitzéssim.    
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9. 2/2018/SEC_EBR. MODIFICACIÓ ESTATUTS CNL Ratificació de la 

modificació dels Estatuts del Consorci de Normalització lingüística.  
 
 
Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social 
sobre la Modificació dels Estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística. 
 
 
El Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en data 6 de juliol de 2017, va 
adoptar un acord pel qual es modificaven els Estatuts del Consorci per atendre a les 
següents necessitats: 
 

• Adequar els Estatuts a la normativa bàsica que regula els consorcis (Llei 
estatal 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic) i que 
l’adscriu a l’Administració de la Generalitat, que obliga a aplicar el seu règim 
jurídic; 

• Donar compliment a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, 
que insten el Govern a incrementar progressivament la seva aportació fins a 
assolir el cost del personal estructural del CPNL.  

• Adaptar els Estatuts a la complexitat i a l’increment del volum del CPNL, tant 
en nombre de consorciats (136), com en nombre centres (22) i punts de 
servei (més de 140), com en personal (més de 700 treballadors i 
treballadores), com en els serveis que presta.  

• Donar compliment a les línies d’acció aprovades el 2014 al Pla director, que 
insten a modificar la governança, adoptar principis de gestió més àgils, 
transparents i no arbitraris, i fer més racional, simple i objectiu el sistema de 
finançament. 

 
Atès que d’acord amb l’article 115 de la Llei catalana 26/2010 la modificació dels 
estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de 
ser aprovada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades. 
 
Atès que l’article 114.3.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya estableix que l’acord municipal d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord 
favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació.  
 
Per tot això, s’adopta el següent ACORD: 
 
 
1er. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, aprovat pel Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol i publicats 
en el DOGC 7662, de 12 de juliol. 
 
2on. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per unanimitat. 
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INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Raimon Gusi (PDECat) manifesta que es porta a aprovació el que ja van 
refrendar 136 ens que formen part del Consorci. El Consorci s’adscriu a la 
Generalitat que és qui assumirà el cost del personal. I si s’aprova, s’aprova el 
conveni per al manteniment del funcionament del servei. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que hi haurà un estalvi interessant. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que s’endreça un tema que és important. 
 
El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que cal continuar incrementant les polítiques de 
normalització lingüística. 
 
La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que hi ha una reducció de l partida destinada al 
Consorci, que no s’estalviï.  
  
 
ACCIÓ TERRITORIAL I SERVEIS URBANS 
 
10. 3/2018/URB_PGU Proposta al Ple, si escau, de l’aprovació inicial de la 

modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del 
Penedès, que afecta concretament l’àmbit del carrer del Comerç.  

 
La Comissió Informativa de Territori i Serveis Urbans proposa que se sotmeti al Ple 
municipal, per a la seva consideració i, si escau, aprovació, el dictamen següent: 
 
1.El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament el dia 11 
de juny de 2003, delimita un sector subjecte a Pla de millora urbana denominat 
carrer del Comerç, el qual abasta les illes compreses entre l’avinguda de Barcelona, 
la carretera de Vilanova, l’amplada del carrer del Comerç i l’eix del carrer Sarriera, 
així com dues illes més. 
 
2.Ja fa més de deu anys que es va considerar adient no desenvolupar l’esmentat 
Pla de millora, i sí en canvi portar a terme una modificació puntual del POUM que 
abastés un àmbit més ampli, incloent la superfície del PAU núm. 8 Vinòpolis i 
plantejant-se uns nous reptes urbanístics: convivència d’usos residencials i no 
residencials, conservació de les naus patrimonials, habitatge protegit i assequible 
suficient, nous espais lliures i equipaments públics, etc.  Es va redactar una 
proposta de modificació del POUM per part de l’estudi d’arquitectura Jornet-Llop-
Pastor, la qual va ser aprovada inicialment pel Ple municipal el 23 de gener de 
2007, aprovació que es va sotmetre a informació pública i a informe dels 
organismes amb competències sectorials afectades. 
 
3. Posteriorment, el dia 27 de novembre de 2007 el Ple municipal va acordar 
encarregar al mateix equip extern d’arquitectura que reformulés la seva proposta 
urbanística, amb la inclusió de criteris com: conservació de les naus d’ús inicial 
vinícola del segle XIX, tret 3-4 que es podrien enderrocar, edificabilitat no major a 
l’aprovada el gener de 2017, no destinar a ús residencial més del 75% de sostre 
edificable total, garantia d’habitatge protegit, reducció de les alçades edificatòries 
previstes, estudi de la mobilitat, exclusió quan sigui possible dels propietaris de 
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petits edificis residencials i reducció de les aportacions econòmiques de la propietat 
al finançament de la cobertura i urbanització de l’eix del ferrocarril.  
 
4. Aquesta reformulació no es va portar a terme per raons diverses, han 
transcorregut onze anys més durant els quals han canviat sensiblement les 
condicions econòmiques, socials i urbanístiques i l’aprovació del planejament 
urbanístic de la zona s’imposa, sense possibilitat real ni conveniència de nous 
ajornaments. Cal garantir no només la seguretat jurídica i urbanística de la zona 
(és impossible legalment concedir noves llicències o autoritzacions per a edificis, 
habitatges, comerços o activitats econòmiques), sinó que a més aquesta ha 
esdevingut estratègica ja que el soterrament, cobriment i urbanització  del 
ferrocarril uneix el centre de la vila amb el barri del Molí d’en Rovira, i l’àmbit de 
Comerç ha d’esdevenir un nou eix de centralitat en el qual han de poder conviure i 
renéixer els usos residencials i els econòmics, tenint present en tot moment la 
vocació vinícola i enoturística de Vilafranca i el Penedès. 
 
5. Malgrat tenir en compte i respectar nocions nuclears de la proposta urbanística  
de 2007, s’opta novament per tramitar una modificació puntual del POUM que 
estableixi de forma integral les condicions urbanístiques d’ordenació, d’edificació i 
d’ús de l’esmentat àmbit. La modificació puntual ha estat redactada internament 
pels serveis urbanístics municipals, amb un suport puntual extern pel que fa als 
estudis de viabilitat econòmica a nivell de valoracions, taxacions i càrregues 
urbanístiques i una empresa externa que ha elaborat l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada. 
 
6) Algunes de les línies més rellevants de la proposta de modificació, són: 
 
a) L’àmbit territorial objecte de la modificació és de 89.370 m2 i inclou respecte al 
POUM de 2003 el sector subjecte a Pla de millora urbana del carrer Comerç, l’àmbit 
del PAU 8 Vinòpolis, espais intersticials entre aquests àmbits i petits terrenys 
derivats d’algun ajustament parcel·lari. L’àmbit limita al nord amb el carrer del 
Comerç, al sud amb carrers Sarriera i Dr. Fleming (sòl urbà consolidat), a l’est amb 
sòl urbà consolidat i sectors del PAU 6 (antiga Cinzano) i Melió Residencial, i a l’oest 
amb la plaça de Vilanova. Com sia que seria inviable per la seva extensió i 
característiques (hi ha edificacions construïdes, usos actius, etc.) desenvolupar i 
executar tot l’àmbit alhora, es delimiten quatre sectors diferents, un des quals és 
físicament discontinu. Aquests sectors hauran d’aprovar cadascun el seu Pla 
urbanístic de millora urbana, el qual definirà les condicions urbanístiques definitives 
aplicables, respectant els preceptes d’aquesta modificació de POUM; a efectes 
d’execució també es portaran a terme reparcel·lacions, en la modalitat de 
compensació bàsica, i s’aprovaran i s’executaran els corresponents projectes 
d’urbanització. Tots els sectors es troben equilibrats quant a beneficis i càrregues, 
com acrediten els estudis econòmics i urbanístics realitzats, i coadjuven a la seva 
viabilitat el fet que el nombre d’habitatges ocupats és molt limitat, i respecte dels 
edificis amb antigues activitats econòmiques la major part d’aquestes ha anat 
desapareixent en les darreres dècades, situació que la modificació puntual 
justament aspira a revertir en benefici del benestar i el progrés de la ciutat i de la 
ciutadania. 
 
b) L’edificabilitat bruta i neta dels sectors és inferior a la de la proposta de 2007, la 
qual cosa genera també que l’alçada dels edificis esdevingui moderada. 
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c) S’opta per la conservació i manteniment del gran gruix de les naus patrimonials, 
construïdes al segle XIX i dedicades inicialment a activitats vinícoles. Es vol no 
només mantenir les naus, sinó facilitar que puguin ser rehabilitades i destinades a 
diferents usos (vinícola de celler de criança compatible amb l’habitatge, comerç, 
restauració o hotel, oficines, serveis,  equipaments, etc). 
 
d) Es vol fomentar que la zona combini activitats residencials i econòmiques. Per 
això justament es prescriu que, respecte al total sostre edificable, no més de dues 
tercers parts es pot destinar a habitatge, i no menys d’una tercera part cal dedicar-
la a usos no residencials. 
 
e) El nombre màxim d’habitatges es redueix respecte a la proposta de 2007, no es 
permet més de 100 habitatges per hectàrea (caldrà combinar les tipologies i 
superfícies dels habitatges) i cal garantir que almenys el 30 per 100 del sostre 
residencial es destini a habitatge protegit o subjecte a mesures públiques 
d’habitatge assequible. 
 
f) Des de la normativa es pretén garantir que els nous edificis siguin de qualitat, 
respectuosos amb l’entorn i sostenibles, especialment quant al front del carrer del 
Comerç. 
 
g) Es preveuen importants cessions gratuïtes de sòl a favor de l’Ajuntament per als 
sistemes o dotacions públiques de vialitat, espais lliures i equipaments comunitaris. 
Existirà un important espai lliure en forma de plaça gran, un sòl per equipament 
important que dona a la mateixa plaça i un equipament en forma de nau 
patrimonial ja construïda del carrer Comerç, amb usos d’interès general, a definir 
en el seu moment, que puguin activar la zona i la ciutat, i atreguin noves activitats. 
 
h) L’Ajuntament rebrà gratuïtament, lliure de càrregues d’urbanització, el 10% de 
tot l’aprofitament urbanístic de l’àmbit globalment i de cadascun dels sectors, a 
més d’un 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic previst en aquesta 
modificació puntual de POUM. L’aprofitament es pot materialitzar en tots els tipus 
de sostre, però cal presumir que a causa de la gestió urbanística l’Ajuntament 
podrà adquirir gratuïtament sostres residencials importants que es puguin destinar 
a habitatge protegit i assequible. 
 
i) S’han exclòs d’afectació urbanística les petites cases unifamiliars del carrer 
Comerç (fonamentalment, Comerç dels núms. 9 al 20). Aquestes cases es podran 
conservar, reformar i fins i tot construir de nou d’acord amb les seves condicions 
urbanístiques preexistents. Naturalment, si en el futur es desitja agrupar parcel·les 
o incrementar sostres i alçades caldrà actuar d’acord amb la Llei d’Urbanisme, 
delimitant un polígon d’actuació i assumint les càrregues urbanístiques que la llei 
estableix per aquests supòsits. 
 
j)Les aportacions monetàries per al finançament de la cobertura i urbanització del 
ferrocarril no solament disminueixen respecte a la proposta de 2007, sinó que 
desapareixen totalment. L’Ajuntament assumeix fins i tot la nova urbanització del 
carrer de Comerç, i la propietat dels sectors assumeix únicament les despeses 
d’urbanització habituals (vialitat, espais lliures, obres i serveis). Aquesta previsió fa 
viable econòmicament el desenvolupament urbanístic, amb suficiència però amb 
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moderació, alhora que permet conservar les naus patrimonials, limitar el sostre 
edificable i obtenir importants dotacions públiques de vialitat, espais lliures i 
equipaments. 
 
7.Malgrat que no es tracta d’un acte preceptiu legalment, es considera adient que 
s’aprovi un programa de participació ciutadana en el procés de planejament 
esmentat, tal com admeten amb caràcter potestatiu els articles 22 i 105 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. Es tracta de facilitar la participació ciutadana en 
un procés de modificació del planejament que, malgrat el seu caràcter puntual, té 
una transcendència rellevant  per al futur de Vilafranca del Penedès. 
 
Per tot el qual, vista la proposta de modificació presentada que inclou: memòria 
justificativa i memòria social amb especial referència a l’habitatge, agenda i 
avaluació econòmica, programa de participació ciutadana, document sobre mobilitat 
generada (col·laboració d’enginyeria externa), documentació mediambiental 
(col·laboració del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament, fent-se constar que 
d’acord amb la disposició addicional 8 de la Llei 16/2015 aquesta modificació 
puntual no resta subjecta a avaluació o estudi ambiental, en afectar només sòl 
urbà), normes urbanístiques i plànols d’informació i d’ordenació.  
 
Vist també l’informe favorable emès, i la legislació aplicable conformada bàsicament 
pel Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
el Decret 35/2006 aprovatori del Reglament de la Llei, s’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament l’àmbit del carrer del 
Comerç, en els termes resultants de la documentació que consta incorporada a 
l’expedient. La modificació està conformada per la memòria descriptiva i 
justificativa amb memòria social, documentació mediambiental, documentació 
sobre mobilitat generada, les normes urbanístiques, el programa de participació 
l’agenda i avaluació econòmica i financera i els plànols d’informació i d’ordenació. 
 
SEGON. Sotmetre l’expedient i la modificació al tràmit d’informació pública pel 
termini de dos mesos, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d’anuncis, 
en el BOPB, en el DOGC, web municipal i almenys en dos diaris generals i en la 
premsa local o comarcal. L’edicte contindrà a més una referència expressa al punt 
quart d’aquest acord relatiu a l’aprovació del programa de participació ciutadana. 
També s’informarà de l’obertura del tràmit, sense necessitat però de notificacions 
formals i personals, als propietaris afectats per la modificació, i es demanaran els 
informes adients dels organismes amb competències sectorials que afectin 
l’expedient. 
 
TERCER. Si es formulen al·legacions, l’aprovació provisional correspondrà al Ple 
municipal. Si no se’n formulen, la modificació s’entendrà aprovada provisionalment, 
i es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
competent en qualsevol cas per a l’aprovació definitiva.  
 
QUART. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, el programa de participació ciutadana relatiu al procés de modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, pel que 
fa a les condicions urbanístiques de la zona del carrer del Comerç i dels seus 
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voltants. 
 
El programa de participació ciutadana resta establert en els termes següents: 
 
a)Es fa constar que l’equip de govern, i l’equip tècnic municipal redactor de la 
modificació, ja va mantenir contactes amb bona part de titulars d’immobles i 
d’activitats de l’àmbit afectat, amb la finalitat de conèixer acuradament les 
condicions físiques, jurídiques i d’ús del sòl. Posteriorment, s’han realitzat reunions 
de l’equip redactor i de representants de l’Ajuntament amb diferents titulars 
rellevants de sòl, naus patrimonials i activitats, per tal de fer una presentació 
preliminar dels trets generals de la proposta de modificació. 
 
b)Sobre els trets generals de la modificació de POUM, s’han fet presentacions a 
associació de veïns del Molí d’en Rovira i veïns, grups municipals i roda de premsa. 
 
c) Abans de l’aprovació inicial s’han fet arribar a veïns i veïnes de la zona 
informacions i qüestionaris, per tal de copsar els seus suggeriments, propostes i 
interessos. 
 
d) El contingut complet de la modificació puntual del POUM, una vegada  aprovada 
inicialment pel Ple municipal, se sotmetrà a informació pública per un termini més 
ampli que el mínim legal, amb la finalitat que qualsevol persona o entitat pugui 
aportar les seves al·legacions o suggeriments. L’anunci d’informació pública no es 
publicarà només en el Butlletí Oficial de la província i en diaris tal com és preceptiu, 
sinó també en el Diari Oficial de la Generalitat, web municipal, en un altre diari 
d’àmbit general i en la premsa local i comarcal. També seran informats els 
propietaris afectats. 
 
Durant el període d’informació pública: 
 
- El contingut de la modificació puntual del POUM podrà ser consultat a les oficines 
municipals, i s’establirà un horari durant el qual qualsevol persona podrà rebre 
explicacions i concrecions d’aspectes determinats de la modificació procedents de 
tècnics o tècniques que hagi designat l’Ajuntament. També el contingut de la 
modificació serà accessible per mitjans telemàtics, a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament (http://www.vilafranca.cat). 
 
- Es facilitarà un accés addicional més general a la proposta, mitjançant 
mecanismes que establirà l’Ajuntament, com per exemple notes de premsa o altres. 
 
e) Després de l’aprovació provisional de la modificació que correspon al Ple 
municipal, l’informe tècnic de valoració de les propostes, suggeriments i iniciatives 
que s’hagin presentat es posarà a disposició de qualsevol persona que el demani. 
Es notificarà individualment l’acord d’aprovació provisional a totes les persones que 
hagin presentat al·legacions, juntament amb la part de l’informe tècnic de valoració 
que faci referència a les seves al·legacions concretes.  
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació 
inicial de la modificació de POUM obliga a adoptar certes mesures suspensives de 
tramitacions urbanístiques i de noves llicències en l’àmbit en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
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Es posa en relleu que en aquest cas l’àmbit ja tenia restringides les possibilitats 
d’atorgar noves llicències urbanístiques d’obres o de nous usos i activitats, pel fet 
de tractar-se de sòl urbà no consolidat subjecte a nou plantejament. 
 
Tanmateix, formalment s’acorda suspendre, pel termini màxim de dos anys que 
s’aixecarà amb anterioritat si s’aprova de forma definitiva aquesta modificació 
puntual de POUM, la tramitació de qualsevol pla urbanístic derivat i per tant també 
de qualsevol instrument de gestió urbanística, que afecti l’àmbit de la modificació 
puntual de POUM. També se suspèn en el mateix àmbit el tràmit de llicències o 
comunicacions de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d’usos i activitats. 
Qualsevol nou ús s’hauria d’autoritzar amb caràcter provisional i en règim de 
precarietat, si es donen els requisits legals per aquesta mena d’actuacions. 
 
Es publicarà aquest acord de suspensió en el Butlletí Oficial de la província, en el 
DOGC i en un diari, amb una referència gràfica a l’àmbit afectat. L’acord de 
suspensió entra en vigor l’endemà de la publicació en el BOPB. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior Dictamen és aprovat per 13 vots positius (8 PDECat, 4 PSC, 1 
PP) i 8 de negatius (3 CUP, 3 ERC, 2 VeC). 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Josep Maria Martí (PDECat) manifesta que es presenta la modificació del 
planejament general en l’àmbit del carrer Comerç. Agraeix la tasca dels tècnics de 
la casa i dels col·laboradors externs i la participació dels veïns del carrer Comerç. 
 
L’any 2007 es va intentar aprovar el pla però no es va anar més enllà de l’aprovació 
inicial. Des del 2007, les parcel·les en desús de la zona han augmentat i no aprovar 
la modificació avui, suposarà no solucionar el problema per molt de temps. 
 
Les càrregues urbanístiques s’han incrementat: Es proposa que un terç de 
l’aprofitament serà per a usos de caràcter econòmic i dos terços per a ús 
residencial. Hi ha una protecció patrimonial de les naus que es conserven i que són 
part significativa de la regeneració del barri. De les cessions que han de fer a favor 
de l’ajuntament, s’obtindran 18.000 metres quadrats per a zones verdes i 3.000 
metres quadrats d’equipaments. En l’ús d’habitatge, es preveu que un 30% es 
destini a vivenda amb algun tipus de protecció oficial. A més, l’ajuntament rebrà el 
10% del nou aprofitament lliure de càrregues urbanístiques. 
 
Es preveu un desenvolupament dels diferents sectors en que es divideix l’àmbit de 
la modificació de manera esglaonada en el temps, aprovant cada un el seu Pla 
urbanístic de millora urbana, els quals definiran les condicions urbanístiques 
definitivament aplicables. 
 
Per altra banda, tot i no ser preceptiu, la modificació que es sotmet a aprovació, 
incorpora l’estudi de mobilitat i es preveu que els edificis a construir siguin 
d’impacte energètic zero. 
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El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà favorablement el projecte, 
reservant-se el dret a presentar al·legacions. Cal acabar amb la incertesa jurídica 
que tenen els propietaris. La majoria dels petits propietaris estan exclosos, però no 
tots. Pot passar que el gran propietari carregui al petit amb obligacions excessives. 
 
Li preocupa la viabilitat econòmica, ja que si els números no surten...., el Pla 
quedarà en paper mullat. Reclama que això s’hauria d’haver fet durant els anys de 
crisi. 
 
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que els dol que el Pla del carrer Comerç hagi 
arribat al Ple tal com ha arribat. L’equip de Govern ha tingut moltes oportunitats 
d’informació a la resta de grups. La proposta del seu grup era per a tot el barri del 
Molí d’en Rovira. L’àmbit del carrer Comerç queda curt. En el seu dia van proposar 
crear un Consell de participació i es queixa que no han tingut accés a la informació i 
documentació fins fa una setmana que, tractant-se d’un document d’unes 1.300 
pàgines, consideren que no és la manera de plantejar la modificació urbanística 
més important dels darrers 20 anys. 
 
Es queixa que la participació consistent en passar un fulletó per les Cases del Molí 
d’en Rovira, ha obtingut la mateixa resposta que van tenir ells mateixos fa dos anys 
en un estudi que van fer. La participació en aquest projecte ha estat inferior que la 
que ha tingut el Local de Joves per triar el nom.  
 
Demanen unes setmanes per poder estudiar el tema i per tant, proposa que el 
tema quedi sobre la taula. 
 
Finalment, agraeix al personal tècnic de la casa la tasca feta. 
 
La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que el Pla de millora del carrer Comerç arriba 
tard i malament. En el seu origen, va néixer vinculada a la indústria del vi, 
potenciant el patrimoni arquitectònic històric que ofereixen les diferents naus. El 
projecte Vinòpolis que és anterior, també anava en la mateixa direcció de crear una 
zona del barri dedicada als negocis al voltant del món del vi que havien de servir 
per ajudar situar Vilafranca com a referent en quant a les ciutats al món 
relacionades ens amb aquest sector, per tal de posicionar-se en el món vinícola. 
Aquests objectius no es veuen en el projecte presentat. El projecte no té objectius, 
respon a un repartiment de sols entre els 6 grans propietaris. 
 
El PSC ha fet en el temps, moltes propostes. Es demanen on és el projecte de 
reforma integral del barri, on són els objectius que fonamentaven el primer 
projecte. Tot ha quedat reduït a la construcció de 900 habitatges. Aquesta 
modificació urbana es podria fer en qualsevol altra ciutat. 
 
Demana a l’alcalde quines diferències hi ha entre el projecte al qual s’oposava en el 
seu dia i el projecte que hi ha ara. Afirma que l’equip de Govern té el barri del molí 
d’en Rovira deixat de la ma de Déu.  
 
Primer calia fer un estudi de les potencialitats del barri sencer i acompanyar això 
d’un debat amb la ciutadania i demana deixar la modificació del POUM sobre la 
taula. 



 

128 
 

 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) es queixa de disposar d’una setmana per estudiar un 
projecte que després estarà mesos parat a la Comissió d’Urbanisme. Es podia haver 
fet molt més per la participació ciutadana del que s’ha fet i es queixa que el 
calendari electoral no hauria d’intervenir en la decisió de tirar endavant això. 
 
Hi ha un augment de l’edificabilitat respecte el POUM del 2003 del 20%, que no és 
un canvi menor. Posen en dubte que els espais que diuen que seran zones verdes 
realment ho siguin. Els preocupa el caràcter liberal d’aquest Pla i es demanen com 
és que el carrer Comerç, que hauria de pagar el propietari privat, l’acabarà pagant 
l’ajuntament i també manifesten dubtes de si el Pla preveu els serveis que 
demandaran el nous habitants. 
 
Anuncia que votaran en contra i manifesta que les presses no estan justificades. 
 
El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que el carrer Comerç va ser motiu de 
debat l’any 1982 i l’any 2003, quan es debatia el planejament general. És un tema 
que portaven en el programa electoral.  
 
 
ALCALDIA 

 
11. 54/2018/SEC_MP MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS 

POLÍTICS Moció presentada per l’Alcaldia a favor de l’absolució dels presos 
polítics. 

 
 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels 
cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van 
poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un 
nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer 
per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica 
i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia. 
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre la 
diputada Marta Rovira i Anna Gabriel. 
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Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 
de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana 
la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme 
l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va 
succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van 
practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien 
exercir el dret a vot. 
 
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les 
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops 
de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana. 
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de 
l’Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que 
defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de 
España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 
  
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès demana l’adopció 
dels següents: 
  
ACORDS 
  
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017. 
  
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
  
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
  
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i 
el retorn de les persones exiliades.  
  
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i 
preses polítics i persones exiliades. 
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SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 
 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior moció és aprovada per 13 vots favorables (8 PDECat, 3 CUP, 3 
ERC, 1 VeC (el Sr. Toni Peñafiel és absent en el moment de la votació)) i 1 en 
contra (1 PP). 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que s’han debatut mocions similar. La 
moció. L’objectiu és mostrar el rebuig a l’actuació judicial. Mantenir en presó 
provisional és totalment insostenible des d'un punt de vista jurídic. Una sèrie de 
persones que es van presentar voluntàriament, que no causen alarma social, etc, 
tancats a l'espera del judici és una cosa totalment fora de lloc i fora de llei. 
 
Acusen de rebel·lió, cosa que significa que hi va haver violència. Qualsevol persona 
honesta, pensi el que pensi, sigui independentista o no; que hagi viscut el 1 
d'octubre, les manifestacions del 11 de setembre, les manifestacions davant 
Departament d'Economia, sap que tot allò no és violència Els acusen de rebel·lió, 
què és un delicte que implica violència. Acusar de conspiració per la rebel·lió que és 
un delicte que implica que hi ha proves de que s'estava preparant la violència. 
 
No estem parlant d’independentisme o no independentisme, sinó d’estat de dret. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra. Es parla de que no hi ha 
separació de poders, i la mateixa moció exigeix al jutge l’absolució. 
 
El Govern de la Generalitat té els Mosso i aquests es van plantar i van dir que no 
volien intervenir en el tema. 
 
L’alcalde Pere Regull (PDECat) manifesta que el Sr. Josep Ramon barreja naps amb 
cols. Estem parlant de mantenir unes persones a la presó, quan no és procedent. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que votaran afirmativament. Demana que si 
la voluntat és defensar uns plantejaments estrictament democràtics, algunes 
expressions caldria que fossin més curoses. 
 
El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que fa més d’un any, en concret fa 407 dies que 
els Jordis són a la presó. Una autèntica vergonya. Fins i tot un informe de l’Institut 
Elcano considera que l’estat espanyol ha estat excessivament autoritari i poc 
dialogant, una deriva autoritària per la que caldria preocupar-se. És una qüestió de 
triar si es vol estar al costat de la deriva autoritària de l’Estat espanyol o es vol 
estar al costat dels dret humans. 
 
La Sra. Laia Santís (CUP) volen mostrar el seu total rebuig aquesta repressió contra 
el dret d'autodeterminació dels Països Catalans que creuen que no pot quedar 
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només amb la gesticulació retòrica sinó que caldrà transformada nou 
mobilitzacions. Davant de la petició del fiscal en la sol·licitud de penes, és la 
culminació de l’accentuació autoritària de l’Estat, la voluntat d’acallar la lluita des 
de la desobediència. La mobilització ha de servir per evidenciar la diferència 
abismal que hi ha entre el poble català i l'aparell repressió de l'Estat espanyol van 
ser que caldrà una mobilització contundent de cara al judici oral com la que es va 
efectuar l'u i el 3 d'octubre i que és únicament aquesta mobilització que ens 
permetrà posar l'aparell de l'Estat espanyol contra les cordes i aconseguir no només 
la llibertat dels presos i preses polítics sinó també la del nostre poble. 
 
El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que en aquest tema la seva posició és 
clara. No estan d’acord en que els politics estiguin en presó preventiva i denota la 
necessitat de modificar aquesta llei que empara l’actuació del jutge instructor. són 
molt crítics amb el que està fent a jutges i en aquest sentit no entenem aquesta 
presó preventiva amb el Lluís i que encara no té data i després jo una altra cosa és 
a dir aquestes lleis que estan afectant la gent del món de la cultura tots el que hem 
de fer modificar-les. Anuncia que no votaran una moció que no poden esmenar.  
 
 
12. 55/2018/SEC_MP MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A VOT DE TOTES LES 

PERSONES RESIDENTS Moció presentada pel grup municipal de VeC i 
finalment també encapçalada per CUP i ERC a favor del dret de vot de totes 
les persones residents a Vilafranca del Penedès en les eleccions municipals de 
2019. 

 

El dret a vot és un dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i una 
condició essencial per esdevenir una democràcia real i una societat justa i 
igualitària. El sufragi, actiu i passiu, és a dir, a elegir i a ser elegit, forma part 
indissociable del conjunt de drets civils i polítics de les persones, tal com el defineix 
el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, en l’article 25. 

Tanmateix l’article 13.2 de la Constitució Espanyola, restringeix la participació 
política de les persones estrangeres, que no poden votar ni ser votades ni en les 
eleccions generals ni les autonòmiques i redueix el seu dret de participació política 
a les eleccions municipals, condicionat al seu torn, a l’existència de tractats 
bilaterals de reciprocitat amb els països d’origen. 

En la pràctica, només les persones estrangeres provinent de països comunitaris i 
d’una dotzena de països no pertanyents a la UE poden exercir el seu dret a vot en 
les eleccions municipals, tot i així, els procediments per a fer efectiu aquets dret, 
els tràmits previs per poder ésser inscrits al cens electoral i la manca d’informació 
per a exercir aquest dret, dificulten a la pràctica el seu exercici. 

La participació política i la representació de les persones estrangeres és una qüestió 
ineludible envers la realitat. El dret a vot, actiu i passiu, de les persones 
estrangeres és una eina de diàleg i emancipació que ha d’acompanyar el procés 
d’inclusió a la societat, alhora que és un instrument d’empoderament contra el 
racisme i l’exclusió econòmica i social. 

Segons el Padró, l’any 2018 viuen a Vilafranca del Penedès 5.781 persones 
estrangeres, és a dir, un 14,28 % de la població del municipi. 
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A Vilafranca estan empadronades: 

• 4.389 persones estrangeres majors de 18 anys  

•  821 persones estrangeres no comunitàries amb nacionalitats de països que 
tenen convenis de reciprocitat (estimació majors de 18 anys: 646 persones).  

• 723 persones de països de la Unió Europea (estimació majors de 18 anys: 
548 persones). 

• 4.237 d’altres països sense convenis de reciprocitat (estimació: 3.216 majors 
de 18 anys). 

Vilafranca del Penedès es signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, considerada com a primera regla jurídica vinculant de la ciutat, 
on s’hi recullen els compromisos adquirits pels governs locals, per tal de garantir, 
defensar i promoure els Drets Humans dins l’àmbit municipal.  

En el seu art. VIII especifica el compromís de les ciutats signatàries a fomentar 
l'ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l'àmbit municipal a tots els ciutadans 
i ciutadanes majors d'edat no nacionals, després d'un període de dos anys de 
residència a la ciutat. 

Per aquests motius, el grup municipal de Vilafranca en Comú proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Instar a l’estat espanyol a una reforma de l’ordenament jurídic a fi de 
permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals, a totes les 
persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència 
legal continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de 
participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma 
de participació política. 

SEGON.- Instar a l’estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits 
burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels 
residents estrangers garantint que la inscripció en el cens es faci de forma 
automàtica, així com a ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via 
legal i no la dels tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les 
persones estrangeres residents. 

TERCER.- Instar als grups municipals d’aquest Ajuntament a la no 
instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en 
benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la 
cohesió social, i a promoure la incorporació de persones d'origen estranger en les 
seves llistes electorals per tal de reflectir la realitat actual de la nostra societat 
diversa. 

QUART.- Comprometre’s a realitzar una campanya informativa per a donar a 
conèixer els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres 
residents a Vilafranca del Penedès i que per raó dels convenis internacionals, 
podran exercir el dret a sufragi actiu i passiu a les properes eleccions municipals. 
Aquesta campanya es concretarà en: 

a. Enviar cartes a la població estrangera amb les condicions abans 
esmentades explicant-los que en les properes eleccions municipals 
tindran dret al sufragi actiu i passiu, i informant-los dels mecanismes 
concrets i terminis per a fer efectiu aquest dret. Aquestes cartes 
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hauran de ser enviades en català i en les llengües majoritàries 
d’aquestes nacionalitats. 

b. Fer reunions informatives i d’assessorament tant amb entitats i 
col·lectius de persones migrades d’aquests orígens, com amb entitats 
de suport als processos migratoris explicant el contingut del dret al 
sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per exercir-lo. 

c. Fer una campanya pública informativa a través dels diversos canals de 
comunicació de l’ajuntament, així com amb díptics i/o cartells 
informatius. 

CINQUÈ.- Comprometre’s a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la 
manca de drets polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la 
participació política de totes les persones residents. 

SISÈ.– Treballar per desplegar i fer efectiva tota la jurisprudència prevista en 
matèria de participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà 
per garantir la plena participació política de la ciutadania resident a Vilafranca, al 
marge de la seva nacionalitat, al mateix temps que es garanteix un 
empadronament no restrictiu dels residents al municipi. 

SETÈ.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern Espanyol, al Parlament de 
Catalunya, a les entitats vilafranquines que treballen en el camp de la solidaritat i la 
cooperació, i a la campanya Dret a Vot per Tothom (SOS Racisme: Rambla de 
Santa Mònica, 10, 1a planta 08002 Barcelona). 

 

VOTACIÓ: L’anterior moció és aprovada per 18 vots favorables (7 PDECat (el Sr. 
Josep Maria Martí és absent en el moment de la votació), 3 PSC (el Sr. Miquel 
Medialdea és absent en el moment de la votació), 3 CUP, 3 ERC, 2 VeC)  i 1 en 
contra (1 PP). 
 
 

INTERVENCIONS: 

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que tothom que visqui ha Vilafranca ha de tenir 
l’oportunitat de decidir com es gestiona aquest ajuntament. En les eleccions 
municipals, tant els ciutadans de la Unió Europea com de països amb conveni de 
reciprocitat, tenen dret a vot, però cal fer un seguit de tràmits. La seva voluntat és 
promoure que amb sis mesos de residència es pugui votar a les eleccions 
municipals i puguin participar. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà en contra, ja que es requereix una 
modificació de l’ordenament jurídic per tal que només amb 6 mesos de residència, 
es pugui votar en qualsevol elecció. El que si poden estar d’acord és amb la 
inscripció automàtica en el cens. 
 
El Sr. Pere Sàbat (ERC) demana encapçalar la moció i troben imprescindible que les 
persones arribades d’altres països puguin participar immediatament en les 
votacions. 
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La Sra. Laia Santís (CUP) demana encapçalar la moció. La legalitat espanyola limita 
el dret de vot a les persones estrangeres. Aposten per un país que no discrimini per 
raó d’origen o de llengua. És imprescindible vincular els drets dels ciutadans al lloc 
de residència.  
 
El Sr. Ramon Zaballa (PSC) anuncia el vot favorable. Manifesta que cal parlar amb 
els grups parlamentaris per tal que es pugui fer les adaptacions normatives i es 
pugui exercir aquest dret. Hem de facilitar el dret a participar a tota la ciutadania. 
 
El Sr. Aureli Ruiz (PDECat) manifesta que ja hi ha uns cartells preparats per donar a 
conèixer a la ciutadania els seus drets. Els tràmits començaran a poder-se realitzar 
a partir de l’1 de desembre. No sap quina és la quantitat de gent afectada, han de 
veure quins són els col·lectius afectats. Hi ha normes que caldrà anar ajustant.. 
Recorda que hi ha molts països on no existeix l’opció a votar si hi ha conveni. 
 
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana la comunicació individualitzada a tots els 
afectats. 
 
 

13. 57/2018/SEC_MP MOCIÓ SOBRE EL DECRET DE MENJADORS 
ESCOLARS Moció presentada pel grup municipal de VeC i de la CUP sobre el 
Decret de menjadors escolars. 

 

Atès que el Departament d’Ensenyament està elaborant un decret per regular la 
gestió i el funcionament dels menjadors escolars en els centres educatius públics de 
titularitat del Departament d’Ensenyament, que imparteixen ensenyaments de 
segon cicle d’educació infantil, educació  primària i educació secundària obligatòria, 
i que han passat 22 anys des de la publicació de decret de menjadors vigent 
(DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament), decret que ha quedat obsolet. 

 

Atès que, tal com es difon al web del Departament d’Ensenyament: el servei del 
menjador escolar és un recurs educatiu de primer ordre, que aquest servei inclou 
l’àpat del migdia així com l’atenció als usuaris i a les actuacions educatives en els 
períodes de temps lliure anteriors i posteriors al dinar. Que en aquest sentit, és un 
àmbit idoni per educar els infants en els hàbits saludables d’una dieta equilibrada, 
per fer-los adquirir rutines i hàbits d’higiene i, sobretot, perquè guanyin en 
autonomia personal i millorin la socialització amb altres companys i companyes. 

 

Atès que, segons el Departament d’Ensenyament, la nova legislació en matèria de 
contractació pública obliga a promoure un nou decret de menjadors escolars; el 
qual té la voluntat, segons els comunicats del propi Departament, de millorar 
aquest servei, de reforçar-ne el caràcter educatiu i de garantir la participació de les 
famílies en les decisions que es prenguin sobre el servei del menjador escolar. 
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Atès que els centres d’educació públics de tot Catalunya acullen al voltant de 
470.000 infants des de P-3 a 6è de Primària, una gran majoria dels quals  dinen al 
mateix centre cada dia, i que l'espai del migdia  representa un terç de la jornada 
diària, essent aquest temps ampli i  amb grans potencialitats pedagògiques. 

 

Atès que actualment la qualitat educativa de l'espai del migdia depèn de les 
dinàmiques i iniciativa de cada centre. Que actualment hi ha centres amb llarga i 
seriosa trajectòria en incorporar el temps de menjador dins el temps educatiu i que 
integren aquest espai en el projecte educatiu, i en canvi n’hi ha d’altres que 
mantenen el temps de menjador en espais temporals diferenciats essent  
únicament un servei atencional. 

 

Atès que aquest terç de jornada educativa precisa urgentment ser tractat com a 
temps educatiu, sota la tutela del Consell Escolar del centre, que ha de ser  d'accés 
universal i que caldria avançar  cap a servei gratuït, però no obligatori. 

 

Atès que s’ha d’avançar cap a una  aposta clara per facilitar el dret a l'educació 
pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui 
veritablement de qualitat i garanteixi l’atenció educativa. 

 

Atès que l’escola ha de garantir la inclusió de qualsevol alumne o alumna, incloent 
aquells amb necessitats educatives especials que precisen personal de suport 
educatiu, i que l’escola no ha d’incórrer en cap cas a l’exclusió o marginació. 

 

Atès que la democràcia és un dels principis organitzatius que regeix el nostre 
sistema educatiu (LEC, art.2, punt3), començant pel funcionament democràtic del 
consell escolar de cada centre, òrgan on la comunitat educativa ha de ser 
representada de forma equilibrada, que és qui ha de decidir, d’entre moltes altres 
qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu. 

 

Atès que fins a dia d’avui moltes AMPES/AFA han fet una excel·lent tasca de 
suplementació de l’administració en aquest sentit.  

 

Atès que requerim que s’obri l’oportunitat de debatre i fixar uns nous criteris de 
menjadors escolars com a servei públic, a través de la redacció d’un nou decret que 
actualitzi l’actual situació dels menjadors escolars dels centres de Catalunya, i 
avanci en les reivindicacions de la comunitat educativa. 

 

Instem a aquest ajuntament a aprofitar aquest moment gairebé històric per millorar 
l’actual proposta. 

Per tot això portem els següents acords a votació per part del Ple:   
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1. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar l’aprovació del Decret de 
menjadors i continuar els treballs d'elaboració i aprovació d’un nou Decret de 
menjadors  obrint un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb 
l'objectiu de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del 
migdia, que permeti aconseguir un temps educatiu de qualitat i asseguri un sistema 
de menjadors escolars amb condicions de servei públic de qualitat i en igualtat de 
condicions a tots els centres escolars. 

 

2. Instar el Departament d’Ensenyament a considerar el temps de menjador com a 
temps educatiu, tal com planteja FAPAC, l’Assemblea Groga i d’altres entitats de la 
comunitat educativa, amb tota la seva significació: que el temps del migdia equipari 
el seu estatus pedagògic al de l’horari lectiu, i que en conseqüència l’administració 
gestioni directament el servei i contracti el personal i s’avanci, en la mesura de les 
possibilitats, cap a la gratuïtat del menjador, que no l’obligatorietat. 

 

3. Instar el Departament d’Ensenyament, com a conseqüència del punt anterior, a 
que el decret reculli de manera clara l’atenció de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials (NEE) amb totes les seves garanties, que es  respectin els 
drets d’aquests infants en el temps educatiu de menjador respectant així la voluntat 
inclusiva de l’escola catalana tal i com recull el Decret d’Inclusió. (Decret 150/2017, 
de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema 
educatiu inclusiu). 

 

4. Instar el Departament d’Ensenyament que revisi les ràtios proposades segons els 
nivells educatius a fi i efecte de no promocionar des de l’administració el tracte 
diferenciat entre escoles. 

 

5. Instar el Departament d’Ensenyament que el nou decret reculli una alimentació 
saludable i lligada a factors de sostenibilitat que obligatòriament s’abasteixi de 
productes de proximitat i de temporada amb la intenció de potenciar l’economia i 
els productors locals, així com apostar i incentivar tècniques productives vinculades 
a l’ecologia. 

 

6. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula  que els representants 
del sector pares i mares, inclosos els representants de les AMPA/AFA, del Consell 
Escolar de Centre que ho desitgin tinguin un paper rellevant en la supervisió i 
control del servei de menjador, fórmula que permeti heretar tot el llegat de la feina 
que han vingut fent les AMPA/AFA que han suplert de manera provisional 
l’administració, i en nombrosos casos de manera exitosa. 

 

7. Instar el Departament d’Ensenyament a incloure l’atenció de l’alumnat amb 
necessitats socioeconòmiques que està cursant Educació Secundària Obligatòria, i 
que mentre ha estat a Primària ha  rebut beca de menjador, i actualment el seu 
centres no fa horari partit i a conseqüència no inclou el servei de menjador. 
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8. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a 
FAPAC, a l’Assemblea Groga i a tots els centres educatius de titularitat pública del 
municipi a través del representant de l'ajuntament en els respectius Consells 
Escolars de Centre. 

 
 
El redactat de la moció recollit en l’acta incorpora l’esmena introduida en el debat 
Plenari 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior moció és aprovada per unanimitat. 
 
 
INTERVENCIONS: 
 

A sol·licitud del grup proponent de la moció i a l’empara de l’article 24.b) del 
Reglament orgànic municipal, l’alcalde autoritza la intervenció del Sr. Antonio 
Domínguez, en representació de la FAPAC, el qual llegeix un manifest de la FAPAC i 
el col·lectiu SOS menjadors. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifest que la iniciativa de tirar endavant els 
menjadors escolars, és positiva. Aquest espai de temps ha de ser públic i gratuït. 
 
El Sr. Francesc Oliva (CUP) manifesta que el Decret que prepara la Generalitat 
sobre els menjadors, hauria de ser un Decret sobre l’espai del migdia. El problema 
és que el Decret només regula qui gestiona i qui no, els menjadors escolars. Cal 
aturar el Decret, cridar els actors de l’activitat del migdia i consensuar la regulació. 
Cal aprofundir en el temps del migdia per establir un marc normatiu integral del 
migdia. 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor. Es demana que s’aturi el 
Decret i que es pugui parlar. 
 
El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la feina del conseller Josep Baragalló és 
l’actualització d’una normativa desfassada. En un projecte pot haver-hi 
discrepàncies. Han formulat una esmena a la moció i consten que els grups de CUP 
i VeC no l’han acceptat. 
 
El Sr. Ramon Arnabat (VeC) exposa que han fet arribar una contraproposta i 
finalment s’esmena la moció or¡ginal adoptant el redactat definitiu que recull l’acta. 
 
El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que a l’espai del migdia cal introduir retocs 
per millorar. Estan d’acord en que la comunitat educativa digui la seva, estan 
d’acord amb aturar i continuar treballant. I manifesta que demanaran que no 
només hi hagi un bon decret, sinó que a més, hi hagi partida pressupostària. 
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La Sra. Meritxell Montserrat (PDECat) manifesta que creuen en la necessitat 
d’aquest Decret. L’anterior Decret és de 1996 i hi ha molts aspectes que no regula. 
Degut a l’interès que despertava aquest tema es va portar a debat en el darrer 
Consell municipal i genera una certa incertesa.  
 
Cal anar en compte en algunes afirmacions de la moció que poden crear confusió. 
Ja actualment, cap infant pot quedar exclòs del servei de menjador. Qui el gestiona 
ha de garantir l'accés a aquest servei. A més, a Vilafranca, l'Ajuntament posa a 
disposició dels centres el servei de Vetlladores com a reforç en horari de menjador. 
 
El Sr. Francesc Oliva (CUP)recorda que l’esborrany de Decret condiciona el servei a 
la viabilitat econòmica del servei. 
 
 

14. INCLUSIÓ DE PROPOSTA D’ACORD VIA D’URGÈNCIA 

 
El Sr. Marcel Martínez (CUP) justifica la urgència i la resta de regidors, per 
unanimitat, accepten la inclusió del punt en l’ordre del dia. 
 
 
15/2018/SEC_CM CANVI DE REPRESENTANT EN EL CONSORCI DE SALUT I 
EN EL SOCIOSANITARI. Proposta d’acord de canvi de representant en el Consorci 
de salut i en el sociosanitari 
 
PROPOSTA D’ACORD DE CANVI DE REPRESENTANT EN EL CONSORCI DE SALUT I 
EN EL SOCIOSANITARI 
 
 
Per acord del Ple de Vilafranca del Penedès de 21 de juliol de 2015 van ser 
nomenats representants de la corporació en certs òrgans col·legiats i entitats. 
 
Entre les diferents persones nomenades, el Sr.  Xavier Navarro i Domènech va ser 
nomenat  representant al Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i a la 
Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès 
 
Atès que el Sr. Xavier Navarro i Domènech ha formulat  la seva renúncia als càrrecs 
que venia exercint en ambdós òrgans, caldrà nomenar alguna persona en la seva 
substitució. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
Primer.- Acceptar la renúncia als càrrecs formulada pel Sr. Xavier Navarro i 
Domènech. 
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Segon.- Nomenar representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en el 
consell rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès a proposta dels diferents grups 
de l’oposició al Sr. Antoni Ventura i Lluvià. 
 
Tercer.- Nomenar representants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la 
Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, aplicant el 
sistema de vot ponderat per a grups municipals previst estatutàriament, en nom de 
la CUP, al Sr. Antoni Ventura i Lluvià. 
 
Quart.- El mandat del Sr. Antoni Ventura i Lluvià, s’acabarà en la mateixa data que el 
de la resta de representants municipals. 
 
 
VOTACIÓ: L’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
No n’hi ha 
 
 
15. Precs i preguntes.  

 
 
El Sr. Josep Ramon (PP) demana que li facin arribar les queixes de que tingui 
coneixement l’ajuntament referides a manca d’il·luminació. 
 
El Sr. Toni Peñafiel (VeC) demana saber com és que en el seguiment de la vaga de 
metges, Penedès TV ha emès la notícia de la roda de premsa efectuada pel PSC de 
Vilafranca i no la que el seu grup va fer la setmana passada. 
 
Els grups manifesten que formularan les seves preguntes per escrit. 
 
 
Seguidament l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
El secretari,                                                      Vist i plau 
                l'alcalde, 


