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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
Núm. : 09/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 d’octubre de 2005 
Horari: de 20,05 a 23,50 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Joan Ríos i Rallé 
- Francisco M. Romero i Gamarra 
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Emília Torres i Miralles 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor general 
Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 20 de 
setembre de 2005. 
 
Fernando García (CiU), manifesta que la intervenció de Xavier Lecegui en l’apartat de precs i 
preguntes, sobre la seguretat i el civisme durant la darrera Festa Major, no era en realitat ni un 
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prec ni una pregunta, sinó una reflexió, com el mateix regidor intervinent va dir. Demana que es 
reculli expressament en l’acta que es tractava d’una reflexió, petició que és acceptada. 
 
 L’acta, amb la incorporació de la precisió esmentada, és aprovada per assentiment. 
 
 
I. CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que s'estima convenient, tenint en compte la propera finalització de la concessió 
actual, celebrar el contracte administratiu següent: gestió indirecta, per concessió 
administrativa, del servei municipal de neteja de la via pública a Vilafranca del Penedès.  
 Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars, així com el plec 
de prescripcions tècniques, i que existeix consignació pressupostària suficient i adequada per al 
finançament del contracte. 
 Atès que el pressupost del contracte és igual o superior a 30.050,61 €, per la qual cosa 
la contractació pot realitzar-se per procediment obert i amb la forma d’adjudicació de concurs, 
d'acord amb els articles 73 i 74 de la Llei de contractes de les administracions públiques, el text 
refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
Atès que la competència per a contractar la gestió del servei correspon a aquest Ple municipal, 
d'acord amb l'article 22.2, n), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. 
  
Atès que s'ha confeccionat l'expedient de contractació adient, s' 
 ACORDA: 
 1. Aprovar l'expedient de contractació administrativa de la gestió indirecta, per 
concessió administrativa, del servei municipal de neteja de la via pública a Vilafranca del 
Penedès. El preu màxim anual del contracte (IVA inclòs) és de 878.485 €. 
 2. Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i mitjançant concurs 
públic, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques, els quals es consideren part integrant del contracte. Es disposa l'obertura del 
procediment de contractació, i la licitació serà anunciada en el Butlletí Oficial de la província. 
 3. Aprovar la despesa corresponent, d'import màxim anual 878.485 €, amb càrrec a la 
partida 5.44202.22700 del pressupost de la corporació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora de Via Pública Anna Girona afirma que durant el proper mes de desembre finalitza 
la concessió actual, i que ara s’han d’aprovar els plecs de clàusules i de prescripcions per a 
contractar per concurs la nova concessió. En els plecs es preveuen millores en el servei: major 
freqüència de neteja als barris i especialment al centre (dos cops diaris), neteja amb aigua a 
pressió i desinfectant dues vegades a la setmana de les zones afectades per les conseqüències de 
l’oci nocturn (orina), neteja especial amb aigua un cop per setmana a l’estiu, neteja a fons i 
especial del centre tres vegades cada any, etc. El pressupost anual s’incrementa un 41%, i 
Girona agraeix les aportacions dels grups de l’oposició  en el procés de diàleg sobre el contingut 
dels plecs. A proposta de CiU, s’incorporarà la tipificació com infracció greu de l’incompliment 
dels serveis mínims dictats en cas de vaga; quant al bufador que en ocasions genera molèsties, 
CiU havia demanat limitar-ne l’ús, i el que es farà serà valorar en el concurs les propostes que 
prevegin un control de la tasca dels operaris amb els bufadors. En aquest moment es licitarà la 
concessió, i es preveu que l’adjudicació per part del ple pugui tenir lloc en el mes de desembre. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, i espera que amb l’increment del cost el 
servei de neteja millori. Esmenta que al barri del Molí d’en Rovira es preveu una freqüència 
menor de neteja que en els altres barris, quan actualment s’hi estan construint molts habitatges, 
per la qual cosa es podria reconsiderar l’opció. Igualment entén que s’hauria d’augmentar la 
neteja a la zona esportiva. Demana que l’Ajuntament controli l’execució del contracte a través 
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dels seus inspectors i de la policia comunitària, i que es facin realment totes les feines exigibles 
segons els plecs. 
 
Otger Amatller (CUP) pregunta si als barris de Pere Pau i de Can Salines es porta a terme la 
neteja, o bé si existeix un conveni amb els ajuntaments més propers. 
 
Anna Girona (ponent) intervé per dir que a Pere Pau i a Can Salines la neteja la porten a terme 
els ajuntaments d’Olèrdola i dels Monjos respectivament, els quals són compensats 
econòmicament per nosaltres. Respecte de la intervenció de Josep Ramon, manifesta que la 
neteja de tres dies a la setmana a la zona esportiva és suficient, malgrat que es pot fer una 
intervenció especial si hi té lloc algun esdeveniment extraordinari; la neteja al Molí d’en Rovira 
passa de dos a tres dies per setmana, i lògicament es podrà incrementar en el futur quan hi visqui 
més població. Hi haurà un control municipal sobre la feina de l’empresa, i a més es demana a 
les empreses que elles mateixes també facin un control de qualitat, avisant l’Ajuntament de 
possibles anomalies i incidències. 
 
Aureli Ruíz (CiU) pren postura a favor  del dictamen, i opina que el contingut dels plecs respon 
a les necessitats ciutadanes de neteja. El diàleg de l’equip de govern sobre aquesta matèria amb 
l’oposició, i especialment amb CiU, ha estat positiu. És correcte que l’empresa concessionària 
disposi d’un control de qualitat, però lògicament l’Ajuntament haurà d’estar amatent a qualsevol 
incompliment, per a la qual cosa s’haurà de comptar també amb les denúncies i les queixes que 
formulin els ciutadans.  
 
 
II. PROJECTE MED GUSTATIFS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que en el marc del programa europeu INTERREG III B – MEDOCC està previst 
de desenvolupar el projecte “el portal del gust mediterrani – MED gustatifs”, amb la finalitat 
essencial de promoure i difondre la cultura enograstronòmica europea, especialment de la riba 
mediterrània. 

Atès que els socis del projecte seran diferents entitats, amb un pressupost o cost total de 
742.000€. 
 

Atès que es considera convenient que l’Ajuntament de Vilafranca participi en 
l’esmentat projecte, S’ACORDA: 

1.- Participar l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en qualitat de soci, tot adherint-
s’hi, en el projecte “el portal del gust mediterràni – MED gustatifs”, incardinat dins del 
programa europeu INTERREG III B – MEDOCC. El projecte té un import de 742.000€ dels 
quals 100.000€ els portarà l’Ajuntament entre 206 i 2008, tal com consta en la nota annexa. 

2.- Designar representant de l’Ajuntament de Vilafranca en el projecte, la senyora 
Carme Ribes i Porta.      
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora Lourdes Sánchez explica que es tracta d’adherir-se a aquest programa o projecte, 
consistent en un portal europeu per difondre la cultura del vi a Europa, i especialment a la 
mediterrània. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que aquest projecte i altres poden ajudar a la promoció turística 
de la nostra zona. Amatller comenta que per tractar d’assumptes europeus (i altres com treball, 
promoció econòmica, etc.) el ple va acordar de crear una comissió especial fa dos anys, la qual 
només s’ha reunit un cop, i encara perquè la CUP ho va reclamar. Lamenta aquestes 
circumstàncies i demana més seriositat i possibilitats de participació de tothom en aquest tipus 
d’afers. 
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Josep Ramon (PP)  es mostra favorable a la moció. El cost de l’actuació és molt elevat per un 
assumpte gastronòmic i vinícola, però la iniciativa es porta a terme a nivell europeu i cal donar 
un marge de confiança. S’adhereix als comentaris d’Otger Amatller sobre la comissió especial 
creada pel ple per iniciativa del PP, la qual s’hauria de reunir més sovint amb la finalitat de tenir 
informació i possibilitat de control sobre assumptes que no acostumen a ser tractats en el ple 
(projectes europeus, treball, foment de l’ocupació, subvencions, etc.). 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport al dictamen, si bé afirma que atesa la quantitat invertida caldrà 
exigir resultats positius. El projecte és interessant per al Penedès, però s’ha de fer una feina de 
qualitat i tenir un control sobre el desenvolupament dels programes. 
 
Lourdes Sánchez contesta que el control existeix, i que a més tot s’ha de justificar davant la 
Unió Europea. Sobre les reunions de la comissió especial creada, s’ha reunit tres vegades per 
assumptes diversos, però és cert que ho hauria de fer més sovint. La crítica formulada és bastant 
justa, i ella ja va demanar disculpes per aquesta anomalia. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el proppassat 
dia 21 de desembre de 2004, la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a l’any 
2005. 

Atès que posteriorment es van modificar aquests documents per acord del Ple, en les 
sessions celebrades els dies 19 d’abril i 19 de juliol de 2005. 

Atès que es fa necessari incrementar la dotació de la Policia Local amb dos efectius 
més, per tal de poder atendre en millors condicions el volum de feina que hi ha. 

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

Atès allò que disposen l'article 34.2 de la Llei 9/1987 i els articles 50 i 51 del conveni 
col.lectiu i de l'acord de condicions, respectivament. En aquest sentit s’ha consultat prèviament 
aquestes modificacions amb la representació del personal. 
 

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

de Vilafranca del Penedès, per a l'any 2005, que es detalla a continuació: 
 

PERSONAL FUNCIONARI 
A. Creació de places: 

 - Crear dues places d’Agent de la Policia Local, grup D, escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, escala bàsica. 
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès per a l'any 2005, que es detalla a continuació. 
 
        DENOMINACIÓ                     GRUP       NUM.LLOCS     CD              CE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Llocs de treball reservats a personal funcionari 
- Agent de la Policia Local  D 2  16    7.723,92 
      Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat l'esmentada modificació de la plantilla. 

Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació de plantilla pel termini de quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se  
aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
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Cinquè.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Serveis Interns Francisco Romero manifesta que s’ha de reforçar el servei de 
Policia Local. Ara es creen dues places noves, les quals se sumen a les quatre ja creades amb 
motiu de l’aprovació del pressupost d’enguany. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra satisfet per l’augment de la plantilla policial, ja que respon al 
compromís adquirit per l’equip de govern a petició del seu grup. Cal procurar que aquestes 
places es cobreixen realment ben aviat. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que CiU ve demanant des de fa molt temps l’ampliació de la plantilla 
de Policia, perquè la realitat és que la policia de barri gairebé no és visible. Es mostra favorable 
a la proposta, i a parer del seu grup encara s’haurien de crear més places de policia. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 9 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant i majors 
ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, 
referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
    
6.32229.13100 Programa Emergim 2 - sous   8.450,00 
6.32229.16000 Programa Emergim 2 – seg. social  3.951,31 
6.32229.22608 Programa Emergim 2 – funcionament  2.811,00 
3.51301.22608 Despeses gestions seguiment obres AVE  2.500,00 
1.61101.48100 Beques àrea Serveis Interns       2.500,00  20.212,31   
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS      20.212,31  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
1.12101.12000 Retrib. bàsiques.- Secretaria Gral.  3.800,00 
1.12104.12000 Retrib. bàsiques.- Compres      270,00 
1.12106.12000 Retrib. bàsiques.- Recursos Humans     150,00 
1.61101.12000 Retrib. bàsiques.- Admò. Financera  3.000,00 
2.41302.12000 Retrib. bàsiques.- Consum i salut     395,00 
2.45101.12000 Retrib. bàsiques.- Cultura                  162,00 
2.46001.12000 Retrib. bàsiques.- Benestar Social     253,00 
3.43201.12000 Retrib. bàsiques.- Urbanisme   2.250,00 
4.46301.12000 Retrib. bàsiques.- Comunicació      520,00 
6.32201.12000 Retrib. bàsiques.-Foment Ocupació       360,00   
1.12101.13000 Personal laboral.- Secretaria                  270,00 
1.12104.13000 Personal laboral.- compres   4.700,00 
1.43207.13000 Personal laboral.- Plànol i estadística     160,00 
1.61101.13000 Personal laboral.- Admó. Financera     325,00 
2.31301.13000 Personal laboral.- Pla per la Igualtat    167,00 
2.31302.13000 Personal laboral.- serveis socials  4.850,00 
2.41302.13000 Personal laboral.- Consum i salut  2.650,00 
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2.42201.13000 Personal laboral.- Llars d’infants            12.000,00 
2.45101.13000 Personal laboral – cultura   1.815,00 
2.45401.13000 Personal laboral.- Joventut – Pla Vila Jove    150,00   
3.32201.13000 Personal laboral – prom.econòmica i foment 2.980,00                             
4.46301.13000 Personal laboral.- Comunicació   1.970,00 
4.46307.13000 Personal laboral.- Servei Integració Europea    555,00 
5.22201.13000 Personal laboral.- Policia Local      610,00 
5.22302.13000 Personal laboral.- Protecció civil     140,00 
6.46306.13000 Personal laboral.- Societat Coneixement  1.125,00 
6.62101.13000 Personal laboral.- Mercats      165,00 
1.12101.13100 Suplències               51.344,54 
6.32202.13100 Cursos Formació Ocupacional - sous            21.470,28 
6.32401.13100 Escola Taller.- sous    6.500,00 
6.32217.13100 Tallers d’Ocupació-professionals.- sous  4.500,00  
1.12101.15100 Treballs extraordinaris.- Funcionaris  3.000,00  
5.22201.15100 Treballs indeterminats- Policia Local            40.000,00   
1.31101.16000 Quotes Seguretat Social              110.712,54   
6.32201.16000 Cursos Formació Ocupacional.-seg.soc.  6.278,82 
6.32401.16000 Escola Taller.- seguretat social   1.400,00 
2.45101.20900 Lloguer carrosses Cavalcada Reis             15.000,00 
5.43202.21002 Vies públiques                            33.770,25 
2.42202.21200 Manteniment de centres educatius             10.000,00 
5.43204.21200 Manteniment edificis mpals.             24.000,00 
1.12101.22000 Publicacions informatives   4.000,00 
2.42201.21000 Submin. energia elèctrica.- Llars d’infants 3.300,00 
2.42202.22100 Submin. energia elèctrica.- Escoles  6.000,00 
5.43203.22100 Submin. energia elèctrica.- Enllumenat             36.000,00 
5.43204.22100 Submin. energia elèctrica.- Edificis mpals.         58.000,00 
6.62101.22100 Submin. energia elèctrica.- Mercats  3.000,00 
6.62201.22100 Submin. energia elèctrica.- Pavello firal  1.000,00  
5.22201.22103 Combustibles i carburants.-Policia Local 8.200,00 
5.43202.22103 Combustibles i carburants: Unitat Serveis 7.500,00  
3.43201.22601 Representació Àrea d’Acció Territorial  1.500,00 
4.46301.22602 Publicitat mitjans de comunicació  9.000,00 
2.42201.22608 Llars d’infants.- funcionament   4.000,00 
2.45101.22608 Actes culturals     3.822,00 
4.45102.22608 Arxiu fotogràfic     3.000,00 
4.46302.22608 Sessions informatives    3.000,00 
4.46303.22608 Informació públic de projectes   3.000,00 
4.46304.22608 Relacions ciutadanes    3.000,00 
4.46309.22608 Pla de la Convivència.- funcionament            12.740,00   
4.46311.22608 Participació ciutadana                 15.500,00   
6.32202.22608 Cursos Formació Ocupacional.- funcionament    814,15 
6.32212.22608 Prog. Nous Filons d’Ocupació.- funcionam.         2.995,00 
6.41302.22608 Omic                 11.020,22 
6.62101.22608 Dinamització de mercats municipals             16.000,00  
2.31302.22610 Programa serveis socials (vellesa)             12.000,00 
4.46305.22614 Campanyes de sensibilització   5.000,00 
4.11101.22706 Manual implementació identitat corporativa 4.000,00 
1.43207.22711 Contractes serveis.-Plànol i Estadística  2.290,17 
5.22201.22711 Leasing vehicle Policia Local   2.840,00    
2.45201.41000 Transferència al Patronat Mpal. d’Esports         12.900,00 
2.45104.41000 Transferència al Patronat Mpal. del Teatre 

Cal Bolet     4.355,00  
6.75101.41000 Trans.corrent.- Patr.Mpal. Comerç i Turisme    610,00  
5.51400.44400 Tranf.corrent Stat. Vilafranquina Aparcaments  10.157,18   
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2.31303.48000 Ajuts a famílies     6.000,00  
2.45108.48100 Premi Mostra de Curtmetratges   3.000,00   
2.45103.48900 Trans. museus i institucions similars            22.900,00 
2.45503.48901 Conveni Festes de Sant Raimon 2006            12.500,00 
1.12103.62600 Desenvolupament informàtic                         16.400,00 
2.42202.63200 Millores centres escolars                          13.920,00 
2.45201.71000 Transfer. capital al Patronat d’Esports           42.502,00  761.534,15  
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM. CRÈDITS   781.746,46 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
5.22201.12000 Retrib.bàsiques- Policia Local   6.750,00 
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia Local             15.250,00 
5.43202.13000 Personal laboral.- vies públiques  7.000,00  
2.45101.13100 Personal eventual.- cultura   1.900,00 
6.32223.13100 Foment ocupació-Pacte Territorial.- sous          19.445,08 
6.32219.16000 Tallers d’ocupació: alumnes.- seg. Soc.  4.500,00 
6.32223.16000 Foment ocupació-Pacte Territorial.-seg.soc. 6.278,82 
1.12101.22201 Missatgeria     1.500,00 
1.12104.22608 Gestió de Compres    1.657,18 
2.42204.22608 Ciutat educadores    1.783,58 
2.45403.22608 Festival Calima     1.360,00 
3.53301.22608 Medi ambient: funcionament   5.800,00 
6.31302.22608 Campanya de la verema       223,50 
6.32401.22608 Escola Taller.- funcionament   7.900,00 
4.46003.22614 Setmana de la diversitat    5.950,00 
4.46310.22614 Campanya de civisme    6.790,00 
1.12101.22709 Notificació     7.000,00 
3.43201.22711 Seguretat, projectes i obres   1.500,00 
6.12101.48100 Beques pràctiques Formació Professional 3.807,31 
2.45101.48901 Entitats culturals i juvenils (convenis)     2.642,00 109.037,47 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA    109.037,47  
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
114.00                Impost s/Increment del valor dels terrenys        256.347,37 
282.00                Impost s/Construccions, instal. i obres           306.000,00 
420.03  Instituto Nacional de Consumo.- Subv.  

programes Junta Arbitral de Consum            14.570,22 
455.08  Generalitat.- Sub. Pla municipal de parti- 

cipació ciutadana    5.000,00 
455.12  Generalitat.- Sub. quotes Segutetat Social 3.907,00 
455.30  Generalitat.- Subv. per activitats del Museu 
                           de Vilafranca     7.200,00 
455.32                Consell Comarcal.- Subv. 60è. aniversari   

alliberament camps d’extermini   1.000,00 
455.33  Generalitat.- Subvenció estudi reforma mercat 

de La Pelegrina     6.000,00 
462.03                Diputació.- serveis socials (mediació inter-       

cultural)     6.000,00 
462.18  Patronat Flor de Maig.- Particip. ciutadana 10.500,00 
 
462.27               Diputació.- Programa Emergim 2  8.600,00  
462.28                Diputació.- Subv. premi Mostra Curtmetratges 3.000,00 
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462.29                Diputació.- Subvencions per estudis mercats 10.000,00 
462.31  Mancomunitat Pdès.-Garraf.- Despeses vaga 

recollida escombraries    33.770,25 
480.03                Fundació Inform: contractes aprenentatge   814,15  672.708,99 
 TOTAL MAJORS INGRESOS I BAIXES TRANSF.   781.746,46 
  
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del 
PP) i 6 abstencions (grups de CiU i de la CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero manifesta que és lògic que amb un pressupost elevat 
s’hagin de realitzar diverses modificacions i ajustaments durant l’any. Explica algunes de les 
modificacions més rellevants: aplicació de les previsions del conveni col·lectiu i de l’acord 
sobre condicions de treball del personal aprovats pel ple, suplències per baixes per malaltia, 
canvis de partides en matèria de treball i ocupació, incorporació de noves subvencions 
concedides, compra de combustible, transferències a Patronats municipals, finançament de 
l’enllumenat de la pista d’atletisme, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) pren la paraula per dir que seguint el seu criteri tradicional en la matèria i 
per raons de coherència s’abstindrà. Considera que es tracta de qüestions de gestió pròpies de 
l’equip de govern. 
 
Aureli Ruíz (CiU) també afirma que per coherència el seu grup s’abstindrà. Bona part de 
l’expedient té relació amb l’aplicació dels acords laborals respecte dels quals CiU també es va 
abstenir. Així mateix, s’adverteixen desacords en altres matèries (més hores extres de la Policia 
Local, lloguer elevat a pagar per les carrosses de la cavalcada de Reis, reducció de la partida de 
Policia, etc.). També manifesta que el finançament de la major despesa és possible gràcies a una 
major recaptació en tributs com l’impost sobre construccions i obres, la plusvàlua, etc. Per tant, 
estem depenent de l’expansió de la construcció immobiliària, i si aquesta es debilita no 
disposarem de massa marge de maniobra. 
 
Francisco Romero (ponent) indica que la reducció en la partida de Policia obeeix només al fet 
que alguns processos selectius han acabat sense poder fer els nomenaments plantejats. També 
admet que és cert que hi ha majors ingressos per conceptes derivats de la construcció i que són 
aleatoris, per la qual cosa seria necessari millorar el sistema de finançament local en el seu 
conjunt. 
 
 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant, majors ingressos per 
subvencions i aplicació del Romanent de tresoreria de l’any 2004, de conformitat amb el que 
disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.13000 Personal laboral.- retribucions  5.900,00 
2.45201.16000 Quotes seguretat social   7.000,00 
2.45201.21200 Conservació edificis i instal.lacions       13.000,00 
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2.45201.22611 Programació activitats esportives 5.000,00 
2.45201.48900 Subvencions entitats esportives            29.500,00 
2.45201.61100 Reforma pista d’atletisme (enllumenat) 60.000,00 
2.45201.62300 Millores instal.lacions i equips  4.590,00 124.990,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT    124.990,00 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
2.45201.22700 Serveis de neteja   5.000,00 
2.45201.22711 Serveis externs.- consergeria  13.000,00 18.000,00 
 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA.. . . .    18.000,00 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
400.04      Transf. Corrent de l’Ajuntament................  12.900,00                             
462.23      Diputació de Barcelona.- subvencions 34.090,00 
700.01      Transfer. Ajuntament per inversions            42.502,00      89.492,00 
      TOTAL MAJORS INGRESSOS             89.492,00 
  
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
Concepte 
870.01 Aplicació per finançar Suplements crèdit  17.498,00      17.498,00 
 TOTAL BAIXES, MÉS INGRESSOS I ROMANENT           124.990,00 
 
  I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens destaca que es tracta d’aplicar els acords sobre condicions 
de treball pactats amb el personal, i d’incorporar subvencions de la Diputació destinades a 
subvencionar entitats esportives i inversions com l’enllumenat de la pista d’atletisme. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT DE CAL BOLET 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 2 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal del Teatre 
Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 
177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, segons el detall següent: 
  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45104.13000 Personal laboral.- retribucions  355,00 
2.45104.13100 Personal eventual.- retribucions  1.900,00 
2.45104.16000 Quotes seguretat social   2.100,00 
2.45104.22608 Funcionament Cal Bolet       9.000,00 13.355,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT    13.355,00 
 
F I N A N C I A C I Ó 
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MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
340.06 Venda d’entrades    9.000,00       
400.01 Transfer. corrent ajuntament de Vilafranca     4.355,00 13.355,00  
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS .   13.355,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Cultura Joan Ríos afirma que s’aplica el conveni col·lectiu del personal i 
s’augmenten les despeses de funcionament del teatre (programació artística). 
 
 
 
VII. ORDENANCES FISCALS 2006 
 
El text del dictamen que finalment s’ha sotmès a votació, després d’introduir-hi algunes 
correccions puntuals  in voce formulades per la ponència i determinats suggeriments 
dels grups de CiU i de la CUP, acceptats per l’equip de govern, és el següent: 
 

Atès que el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

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

Atès que es considera convenient actualitzar determinades ordenances fiscals en el 
darrer percentatge de variació interanual del mes d’agost fixat en el 3,3% i s’actualitzen 
les quotes i tarifes d’altres ordenances fiscals en el percentatge adient per cobrir els costos 
del servei. 

Atès que les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el present 
dictamen s’adoptin els següents acords amb rellevància en les ordenances fiscals que han 
de regir des de l’1 de gener de 2006. 

Vistes les memòries econòmico financeres i els informes tècnic econòmics a què es 
refereixen els articles 24, 25 i 44 de l’esmentat RDL 2/2004, en els quals es posa de 
manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes. 

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

S ’ A C O R D A , 
PRIMER: Aprovar la creació i l’establiment per a l’exercici de 2006 i següents de 

l’Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora del Preu Públic per prestacions de serveis en el 
pavelló firal municipal, quedant redactada de la següent manera: 
 

32./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN EL PAVELLÓ FIRAL 
MUNICIPAL 
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Article 1r.- Concepte 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del 
RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Municipi estableix el Preu Públic per prestacions de serveis en el Pavelló 
Firal, que es regirà per aquesta ordenança. 
 
Article 2n.- Obligació de Contribuir 
L'obligació de contribuir neix per la sol·licitud de la prestació del servei per part dels 
usuaris, per la utilització mitjançant l'entrada en el recinte del Pavelló Firal des que 
s'utilitzen els serveis que es detallen e les tarifes objecte de l'exacció. 
 
Article 3r.- Obligat al pagament 
Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i qualsevol tipus d'entitat 
o associació, empreses o grups d’empreses. 
 
Article 4t.- Quantia 
1.- Ús cultural, social o de promoció per part d’usuaris i entitats de Vilafranca sense 
afany de lucre: 100,00 €/dia per pista utilitzada. 
 
2.- Ús cultural, social o de promoció per part d’usuaris i entitats de fora de Vilafranca 
sense afany de lucre: 525,00 €/dia per pista utilitzada. 
 
3.- Ús cultural, social o de promoció per a activitats organitzades per persones, 
associacions, entitats o grups empresarials amb finalitat de lucre: 1.000,00 €/dia per 
pista utilitzada. 
 
4.- Les entitats, que per causes d’interès social o cultural, quan així ho acordi el 
Patronat Municipal de Comerç i Turisme podran utilitzar el local gratuïtament o amb 
una reducció del 50%. 
 
5.- Aquests imports inclouen l’ús del Pavelló per un màxim de 24 hores que han 
d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas que fos necessari i l’acte o actes 
públics que es vulguin realitzar. 
 
6.- En el lloguer que s’excedeixi les 24 hores, a partir del segon dia s’aplicarà el 20% 
del preu establert, que es multiplicarà pel nombre de dies que es perllongui la utilització 
del Pavelló. 
 
7.- Els imports establerts no inclouen les despeses de neteja, seguretat, consergeria i 
d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat que es dugui a terme. Els imports 
per aquests conceptes amb aplicació per a tot l’any seran els següents: 
 
a) Neteja: 250,00 €/pista en cas de concerts i activitats musicals i 200,00 €/pista per a 
trobades d’associacions i entitats de Vilafranca. 
 
b) Seguretat: 12,00 €/persona/hora 
 
c) Consergeria: 12,00 €/hora 
 
d) Assegurança de responsabilitat civil de concerts i activitats musicals: 360,00 € (límit 
de cobertura per víctima 30.000,00 €) 
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8.- Escomesa elèctrica: A partir de 600 Kilowats, l’organitzador de l’activitat haurà de 
fer-se càrrec personalment dels tràmits i despesa de contractació de potència en el punts 
oficials d’Endesa. 
 
9.- Assegurança de responsabilitat civil, l’organitzador de l’activitat haurà de fer-se 
càrrec personalment dels tràmits i despesa de contractació. 
 
10.- Fiança de 200,00 € per fer front a possibles desperfectes per la seva utilització. 
 
Article 5è.- Meritació 
El pagament de les tarifes de l’article anterior es realitzarà per ingrés directe en a 
Tresoreria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en cas que es delegués la gestió 
en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines d’aquesta o de les 
entitats col·laboradores. En qualsevol cas, sempre abans de retirar la llicència 
d’utilització corresponent. 
 
Disposició Final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2006. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació 
expresses. 
 

SEGON: Derogar per a l’exercici de 2006 i següents l’ordenança fiscal núm. 23, 
reguladora del servei de teleassitència domiciliària. 

TERCER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2006 i següents les 
ordenances fiscals, que es detallen a continuació: 
 

2./ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ELS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

 
* Modificar el primer paràgraf del punt 1r., de l’article 3r., amb el següent literal: 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que 
es desenvolupin o realitzin en aquest terme municipal s’ajusten al marc normatiu 
integrat per: Directiva 96/61/CE del Consell Europeu, de 24 de setembre de 1996 
(DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'administració ambiental (en endavant LIIA), la Llei del 
Parlament de Catalunya 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de 
les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, el Decret 
136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la 
LIIA (en endavant RIIA), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i 
l'Ordenança reguladora de la Intervenció integral de l'administració municipal en les 
activitats i instal·lacions, així com altra normativa de d'àmbit competencial municipal o 
autonòmic o estatal que desenvolupi un marc legal que modifiqui o condicioni el ja 
esmentat anteriorment. 
 
* Incrementar les bases imposables de l’article 6è., en el 3,3%. 
 

3./ TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI EN PLAQUES, 
PATENTS I ALTRES DISTINTIUS 
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* Fixar les quotes següents de l’article 6è: 
Placa de gual permanent  16,00 € 
Placa de llicència d’obres  24,00 € 
Utilització de l’escut del municipi  0,05 € 
 
4./ TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 

SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL 
 
* Incrementar les quotes de l’article 6è., en el 3,3%. 

 
5./ TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
* Modificar el redactat dels punts 1 i 2 de l’article 2, amb el següent literal: 
1.- El fet imposable de la taxa el constitueixen les activitats municipals, tècniques i 
administratives, tendents a verificar si els actes de transformació o utilització del sòl o 
subsòl, d’edificació, de construcció o enderrocament d’obres, que es pretenguin dur a 
terme en el municipi, s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i policia 
previstes en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en la resta del planejament 
urbanístic aplicable i en les disposicions legals i reglamentàries vigents a Catalunya en 
matèria urbanística, als efectes de resoldre’s per aquest Ajuntament les sol·licituds de 
llicència urbanística o d’obres adients. També constitueixen el fet imposable les altres 
activitats municipals amb transcendència urbanística previstes en aquesta ordenança. 
 
2.- Amb caràcter general, es subjecten a la taxa totes les llicències municipals previstes 
en la legislació i en el planejament de naturalesa urbanística, amb la inclusió de les 
que fan referència a actuacions que es desenvolupin en la via pública. 
 
* Afegir nous apartats en punt a) de l’article 5è., amb el següent literal: 
a.3) llicències d’obra realitzades en terrenys i solars sense que afectin a la via pública. 
 
a.4) llicències d’obra i instal·lacions realitzades a la via pública per particulars o per 
empreses subministradores de serveis. 
 
a.5) llicències d’obres i instal·lacions no recollides en els apartats anteriors. 
 
* Afegir un nou punt a l’article 5è. amb en següent literal: 
b) Quan es tracti d’obres realitzades a la via pública relacionades amb l’edificació i 
situades en front de la mateixa, la base imposable de la taxa vindrà determinada per: 
 
b.1) Els ml de gual a construir, reparar o eliminar. 
 
b.2) La superfície de cartells publicitaris. 
 
b.3) La superfície de tendals, veles i marquesines situats en plantes baixes i amb la 
façana a la via pública. 
 
b.4) Les unitats de pals a col·locar. 
 
* Suprimir el redactat dels punts d) i e) de l’article 5è. 
 
* Afegir un nou punt a l’article 5è., amb el següent literal: 
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e) Quan es tracti de tramitacions de llicències per a la col·locació de grues/torres, 
ascensors, sínies i altres aparells elevadors per a la construcció, o d’altres serveis 
urbanística, la base imposable serà la quantitat equivalent al cost del servei. 
 
* Reordenar tots els punts de l’article 5è. 
 
* Modificar el redactat del punt 1, apartats a) i b) de l’article 6è., amb el següent 
literal: 
1.a).- En el supòsit de llicències d’obra indicades en l’apartat a) de l’article anterior, 
la quota tributària serà la resultant d’aplicar les quantitats establertes en l’annex I 
d’aquesta ordenança. 
 
1.b).- En el supòsit de llicències d’obra indicades en l’apartat b) de l’article anterior, 
la quota tributària s’aplicarà segons allò establert en l’annex II d’aquesta ordenança. 
 
* Modificar el redactat del punt 1 de l’article 7é., amb el següent literal: 
1.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de la taxa els supòsits següents: 
 
* Afegir al redactat del punt c) del punt 1 de l’article 7è., el següent literal: 
En el supòsit d’habitatge amb protecció de preu concertat la bonificació serà del 25%. 
 
* Afegir al redactat del punt f) del punt 1 de l’article 7è., el següent literal: 
Es delega a la Junta de Govern Local la potestat de realitzar la declaració esmentada. 
 
* Canviar la paraula “minusvalies” per la paraula “disminució” al redactat del punt 
h) del punt 1 de l’article 7è. 
 
* Modificar el redactat del segon paràgraf del punt i) de l’article 7è., que passarà a ser 
punt 2n., amb el següent literal: 
El procediment per a la concessió de la bonificació podrà establir-se per resolució de 
l’Alcaldia o de la Junta de Govern Local. Les persones interessades ha de justificar les 
circumstàncies que justifiquen la concessió del benefici fiscal. 
 
* Modificar el redactat del punt 2n., de l’article 8è., amb el següent literal: 
2.- L’ajuntament o l’organisme que tingui atribuït l’exercici de la funció de gestió 
tributària, practicarà i notificarà la liquidació adient. 
 
* Modificar el redactat de l’article 10., amb el següent literal: 
Article 10è.- Règim de liquidació 
 
1.- La liquidació  provisional que es practiqui es notificarà al subjecte passiu i s’haurà 
de satisfer en els períodes establerts per la normativa tributària i de recaptació vigents. 
 
* Modificar el redactat de l’annex I amb el següent literal: 
ANNEX I 
 
Càlcul de la taxa per a llicències previstes en l’apartat a.1) de l’article 5è.: 
 
a) Tramitació de llicències d’obra nova, reforma, ampliació i enderroc d’edificis i 
instal·lacions: 
                Base imposable           Tipus 
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Tot tipus d’edificis i enderrocs   cost real i efectiu de l’obra 1,3% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre 
la diferència del cost real i efectiu de l’obra. 
 
b) Tramitació de llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin a l’interior 
d’edificis i instal·lacions: 
                Base imposable           Tipus 
 
Obres en tot tipus d’edificis i locals   cost real i efectiu de l’obra 1,2% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre 
la diferència del cost real i efectiu de l’obra. 
 
c) Tramitació de llicències d’obra realitzades en terrenys i solars sense que aquestes 
afectin la via pública: 
                Base imposable           Tipus 
 
Obres en terrenys i solars    cost real i efectiu de l’obra 1,1% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre 
la diferència del cost real i efectiu de l’obra. 
 
d) Tramitació de llicències d’obra i instal·lacions realitzades a la via pública per 
particulars o per empreses subministradores de serveis: 
              Base imposable           Tipus 
 
       cost real i efectiu de l’obra 1,1% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre 
la diferència del cost real i efectiu de l’obra. 
 
e) Pròrrogues de llicències    10% de la taxa inicial liquidada 
 
2.- Tramitació de llicències d’obra i instal·lacions no recollides en els apartats 
anteriors: 
              Base imposable           Tipus 
 
       cost real i efectiu de l’obra 1,1% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre 
la diferència del cost real i efectiu de l’obra. 
 
3.- Quota mínima en tots els casos : 30,00 € 
 
* Modificar el redactat de l’annex II amb el següent literal: 
ANNEX II 
 
Càlcul de la taxa per a llicències d’obres establertes en l’apartat b.1) de l’article 5è.: 
 
1.- Tramitació de llicències d’obres realitzades en la via pública, relacionades amb 
l'edificació i situades en front de la mateixa: 
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. Construcció, reparació i supressió de guals en les voreres per ml 26,03 € 
 
. Col·locació de rètols, banderoles, cartelleres i anuncis publicitaris: 
rètols per m2    76,89 € 
banderoles per m2  66,63 € 
cartelleres per m2  6,65 € 
 
. Col·locació de pals, per unitat  12,67 € 
 
. Col·locació de veles, tendals i marquesines en plantes baixes amb façana a la via 
pública, per m2  25,97 € 
 
2.- Quota mínima en tots els casos  30,00 € 
 
* Modificar el redactat de l’annex III amb el següent literal: 
ANNEX III 
 
Càlcul de la taxa per serveis urbanístics 
 
1.- Per informes o certificats sobre obres o instal·lacions emesos a instància del 
particular, incloent-hi les consultes prèvies a la sol·licitud de la llicència: 
. per informe o certificat   155,00 € 
 
2.- Per altres informes urbanístics i tècnics d’edificis terrenys i instal·lacions, inclosos els 
informes negatius d’infracció urbanística, emesos a instància de particulars: 
. per informe o certificat   62,00 € 
 
3.- Per la tramitació de la certificació de compatibilitat urbanística relativa a les 
activitats i instal·lacions compreses als annexos I i II (II.1 i II.2) de la Llei 3/1998, 
incloses les consultes prèvies: 
. per cada certificació o informe  155,00 € 
 
4.-Per la tramitació i resolució d’un expedient de gestió urbanística referent a una 
declaració de ruïna a instància de particulars2.065,00 € 
 
5.- Assenyalament d’alineacions i rasants: 
. en una direcció    50,00 € 
. per cada direcció addicional   16,00 € 
 
6.- Llicències de primera ocupació i ús per m2 0,1603 € 
 
7.- Llicències de parcel·lació: 
. per cada finca afectada   113,00 € 
. per certificat d’innecessarietat o altres informes certificats 62,00 € 
 
8.- Llicències per a la col·locació de grues/torres, ascensors, sínies i altres aparells 
elevadors per a la construcció, per unitat  145,00 € 
 

6./ TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS 

 
* Incrementar les quotes de l’article 5è., en el 6%. 
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* Afegir un nou apartat al punt 2n de l’article 5è, amb el següent literal: 
k) Per cada local no afectat a activitats comercials o industrials, així com per 
aparcaments de comunitat de veïns: 
 
. Per cada 300 m2 o fracció  99,30 € 
 
7./ TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES O IMMOBILITZACIÓ DELS MATEIXOS PER 

MITJANS MECÀNICS, ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O 
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

 
* Fixar les tarifes de l’article 5è., amb el següents imports: 
1.- La tarifa única a aplicar en els casos expressats en l'article 1r. serà de 84,00 €, en el 
que s'inclou el transport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.  
 
L'esmentada quota serà aplicable en tots els casos en que s'iniciï la retirada del 
vehicle. 
 
2.- La tarifa per sortida de grua encara que no hi hagi retirada del vehicle, serà de 42,00 
€. 
 
3.- La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 12,00 € per dia o fracció 
d’excés. 
 
4.- Immobilització de vehicle per procediment mecànic: 42,00 € 
 

8./ TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
* Incrementar les tarifes dels epígrafs 1, 2, 3 i 4 de l’article 7è., en el 3,3%. 
* Afegir a l’epígraf 1.2, entre parèntesi: mapes temàtics. 
* Modificar el redactat de l’epígraf 1.2.b, amb el següent literal: 
 
b) lliurament en format digital (DGN/DFX/DWG/PDF): 
 
. C/E 
. DISC 1.44 Mb (1r disc; a partir del 2n, la tarifa del C/E) 
. DISC COMPACTE (1r fitxer; a partir del 2n, la tarifa del C/E) 
 
* Modificar l’enunciat de l’epígraf 1.6, amb el següent literal: 
6. Plànol digital terme municipal i nucli urbà (DGN/DFX/DWG/PDF) 
 
* Afegir a l’epígraf 1.6 un nou punt, amb el següent literal: 
. Límits administratius  38,47 € 
 
* Modificar el redactat de l’epígraf 2.2, amb el següent redactat: 
2.- Compulsa de documents (que no s’hagin de presentar davant l’ajuntament) 3,00 € per 
cada document que no excedeixi de 8 cares de foli, més 0,50 € per cadascuna addicional. 
 
Resten exemptes de les compulses les entitats de Vilafranca del Penedès que estiguin 
degudament registrades en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
* Afegir dos nous punts a l’epígraf 2, amb el següent literal: 
3. Expedició de certificat d’empadronament, 1,00 € 
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4. Expedició d’informe d’adequació d’habitatge, 20,00 € 
 
* Modificar el redactat del punt 4 de l’epígraf 3, amb el següent literal: 
4.- Còpia d’atestats, fulls de camp o altres documents similars fets per la Policia Local, 
lliurada a persones o entitats interessades o als seus representants: 
 
4.1.- Per cada atestat o document similar (amb una fotografia coma màxim), 35,00 € 
4.2.- Per cada fotografia addicional, 3,00 € 
 
* Afegir nous punts a l’epígraf 3, amb el següent literal: 
9. Per reproducció per pèrdua de llicències d’activitats, taxis, armes, etc., 12,00 € 
 
10. Les mateixes que el punt anterior si la recerca requereix desplaçament a l’Arxiu 
Històric Municipal, 25,00 € 
 

9./ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
* Fixar les quotes següents de l’article 5è.: 
MERCAT DE SANT SALVADOR 
Llocs de venda que tinguin accés des de l'interior del mercat 
per m2 i per cada mes       2,26 € 
 
Llocs de venda interiors als que se’ls presti els serveis com- 
plementaris de mercat i tinguin dret a la utilització privativa 
des espais existents a l’efecte, fora del  lloc  de  venda, per 
cada m2 d’aquest últim i per cada mes    6,57 € 
 
Utilització de llocs de venda sense accés interior, per m2/mes 1,75 € 
 
Utilització de cambres frigorífiques per m2, per cada mes  12,00 € 
 
MERCAT DE LA PELEGRINA 
Llocs de venda i locals, per número i mes    46,00 € 
 
Utilització de cambra frigorífica de peix, per usuari i mes  103,36 € 
 
Utilització de cambra frigorífica de carns, verdures i  pesca 
salada, per usuari i mes        42,00 € 
 
MERCAT DE LA CARN 
Taules de venda de qualsevol gènere en el Mercat/mes  144,00 € 
 
* Suprimir de l’article 5è. que fa referència al Mercat de la Carn l’apartat de la 1ª. 
Expedició de la targeta municipal. 
 

10./ TAXA PER A LA REPOSICIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC, D’OBERTURA DE 
SONDATGES O RASES A LA VÍA PÚBLICA, AIXÍ COM DE LES VORADES I 

VORERES QUE S’HAGUÉSSIN MODIFICAT PER A GUALS, I DANYS A L’ARBRAT I 
ESPAIS VERDS 

 
* Incrementar les quanties de l’article 3r., en el 3,3%. 
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12./ TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORAVIA I RESERVES 

D ELA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU 
 
* Modificar el redactat de l’article 2n., amb el següent literal: 
1.- Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributaria que gaudeixin, 
utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici particular. 
 
2.- Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris de les finques i 
locals a què donin accés les entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si escau, 
les quotes sobre els beneficiaris respectius. 
 
* Incrementar les quotes de l’article 4t., en el 15%. 

 
13./ TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, VOL I SUBSÒL LA VIA PÚBLICA 

 
* Incrementar les quotes de l’article 5è., en el 3,3%. 
 
14./ TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 

 
* Incrementar les quotes de l’article 4t., en el 3,3%. 
 

15./ TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES, BARRAQUES, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, SITUATS EN TERRENYS 

D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DE CARRER 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t. Punt g), amb el següent literal: 
g) llocs de venda d’establiments oberts al públic, en dies de mercat o fires per metre 
lineal o fracció i dia. 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t. Punt h), amb el següent literal: 
h) Llocs de venda eventuals, en dies que no es celebra mercat setmanal, inclosos els 
mercats dels dimarts als voltant dels Mercats de la Pelegrina i Sant Salvador, per metre 
lineal o fracció i dia. 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t. Punt i), amb el següent literal: 
i) Llocs de venda eventuals, en dies de mercat o fira, inclosos els dies de Sant Jordi i Tots 
Sants, per metre lineal o fracció i dia. 
 
* Incrementar les quotes de l’article 4t., en el 3,3%. 
 

16./ TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS 
MUNICIPALS 

 
* Incrementar les quotes de l’article 4t. Punt a) en el 3,3%, arrodonint a l’alça el nombre 
enter. 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t. Punt c) amb el següent literal:  
c) Per l'ús dels locals municipals que a continuació es relacionen, sempre que es 
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la regidoria 
corresponent segons el tema tractat: 
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* Sales de l'edifici dels Trinitaris, de l'Ateneu Popular i de l'Escorxador: 
- Sales d'aforament superior a 100 persones: 
 
1.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, conferències) 
en horari habitual:  
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)    123,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)      42,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre, usos continuats 
  (1a. sessió)        gratuït 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre, usos continuats 
  (a partir de la 2a.)       15,00 € 
 
1.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (reunions, assajos, cursos, conferències): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)   44,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,90 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)             204,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)    62,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre(1a. sessió)  79,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre(a partir de la 2a.)  26,00 € 
 
1.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, congressos), 
en horari habitual: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)             195,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   66,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) gratuït 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a.) 26,00 € 
 
1.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)  80,20 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 26,50 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)             276,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   89,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)       113,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a.) 38,00 € 
 
1.E. Utilització de les sales dels Trinitaris i de l’Escorxador, de dilluns a divendres 
(cerimònies de comiat no religiós previ a l’enterrament), en horari habitual: 
. difunt o persona responsable de l’enterrament de Vilafranca gratuït 
. el mateix, de fora de Vilafranca     26,00 € 
 
1.F. Utilització de les sales dels Trinitaris i de l’Escorxador, en horari no habitual, 
dissabtes, diumenges o festius intersetmanals (cerimònies de comiat no religiós previ a 
l’enterrament): 
 
. difunt o persona responsable de l’enterrament de Vilafranca gratuït 
. el mateix, de fora de Vilafranca     113,00 € 
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- Sales d'aforament inferior a 100 persones: 
2.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, conferències) 
en horari habitual:  
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)    88,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   29,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) gratuït 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,00 € 
 
2.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (reunions, assajos, cursos, conferències): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)  44,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,90 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)    154,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   51,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) 43,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,00 € 
 
2.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, congressos) 
en horari habitual: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)             123,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   41,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) gratuït 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,00 € 
 
2.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (espectacles, celebracions, congressos): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)  44,00 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,90 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)              204,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   68,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) 43,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca s/afany de lucre (a partir de la 2a.) 14,00 € 
 
3.A. Utilització de l'equip de so de les sales de dilluns a divendres: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)    80,00 € 
. entitats amb afany de lucre  (a partir de la 2a.)   27,00 € 
 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. difunt o persona responsable de l’enterrament a Vilafranca  gratuït 
. el mateix de fora de Vilafranca     22,00 € 
 
3.B. Utilització de l'equip de so de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o 
festius intersetmanals: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)    83,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   28,00 € 
 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. difunt o persona responsable de l’enterrament a Vilafranca  gratuït 
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. el mateix de fora de Vilafranca     22,00 € 
 
4.A. Utilització de l'equip de llum de les sales de dilluns a divendres: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)             104,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   34,00 € 
 
4.B. Utilització de l'equip de llum de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o 
festius intersetmanals: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre    gratuït 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)              109,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   36,00 € 
 
5.A. Neteja especial de les sales de dilluns a divendres: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)  36,90 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 12,80 € 
. entitats amb afany de lucre  (1a. sessió)    64,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   22,00 € 
 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. difunt o persona responsable de l’enterrament a Vilafranca  gratuït 
. el mateix de fora de Vilafranca     36,90 € 
 
5.B. Neteja especial de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals: 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió)  36,90 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 12,80 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió)    67,00 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.)   22,00 € 
 
En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. difunt o persona responsable de l’enterrament a Vilafranca  gratuït 
. el mateix de fora de Vilafranca     36,90 € 
 
* Edifici dels Trinitaris: 
6.A. buc d'assaig (sessió 2 hores)      4,73 € 
 
* Aules de les escoles públiques: 
En aquest cas la concessió de l'ús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de 
les activitats escolar. 
 
7.A. per aula escolar (acte o sessió)     39,05 € 
Si es concedeix l'ús a entitats sense afany de lucre, l'import serà bonificat amb el 50%. 
 
En el cas de que es concedeixi l'ús d'una aula fora dels horaris dels conserges de l'escola, 
s'haurà d'afegir a la quantitat esmentada la remuneració de les hores extres del personal 
del servei, segons conveni laboral vigent. 
 
8.A. Capella de Sant Joan: 
. entitats de Vilafranca amb afany de lucre    156,00 € 
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Respecte a tots els supòsits d'aquest apartat c), es tindrà en compte que: en el cas d'entitats 
de fora de Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin activitats especials ja sigui 
per la quantitat d'hores o de dies o de serveis especials sol·licitats, l'import s'establirà, 
segons cada cas i per resolució motivada de la regidoria competent. 
 
* Augmentar els imports de l’article 4t. Punt g), corresponent a les entrades a la Casa de 
la Festa Major en l’IPC, arrodonit.  
 
* Modificar el redactat de l’article 4t. Punt d) amb el següent literal:  
d) Per l’ús de sales i aules a l’edifici de la Fassina (CFO Francesc Layret) i Servei de 
Foment de l’Ocupació (per hora): 
. lloguer aula de formació CFO sense material fungible  8,00 € 
. lloguer aula de noves tecnologies (CFO) sense material fungible 12,00 € 
. lloguer sala actes (Foment Ocupació) sense material fungible 12,00 € 
. lloguer aula autòmats programables (CFO) sense mat. fungible 12,00 € 
. lloguer aula manteniment/soldadura (CFO) sense mat. Fungible 12,00 € 
 
* Modificar el redactat de l’enunciat de l’article 4t., punt e), amb el següent literal: 
e) Per al utilització d’espais i materials en el Centre de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació Vilafranca Virtual. 
 
* Afegir un nou tram a l’apartat e) de l’article 4t., amb el següent literal: 
. Impressions 
DIN A4 blanc i negre (per full)     0,10 € 
DIN A 4 color (per full)      0,50 € 
 
* Incrementar les quotes de l’article 4t. Punt f) en el 3,3%, arrodonint a l’alça el nombre 
enter. 
 

17./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ 
CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT 

 
* Fixar la quota de l’article 4t., en 192,00 €. 
 

18./ TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN 
ELS VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

 
* Modificar les següents tarifes de l’article 3r.: 
- estacionament per 1 hora    0,90 € 
- estacionament per 2 hores    1,75 € 
- tiquet d’excés de temps per a la cancel·lació  4,30 € 
- targeta residents              16,90 € 
 
L’esmentada targeta per a residents atorga un crèdit de 23,70 €. 
 

19./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS D’INFANTS 
 
* Incrementar les tarifes en el 3,3%. 
 

21./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CASALS D’ESTIU 
 
* Incrementar les tarifes en el 3,3%. 
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24./ PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’HOSTELERIA A L’ALBERG DE JOVENTUT 

 
* Fixar les tarifes de l’article 4t., en: 
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran: 
 
a) Estància promoguda per entitats registrades de la Vila: 
Allotjament, per persona i nit  10,00 € 
 
b) Estància promoguda per altres entitats: 
Allotjament, per persona i nit  11,40 € 
 
c) Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals (per reunions, assajos o conferències): 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (per acte o sessió)  44,80 € 
. entitats a/afany de lucre o de fora de Vilafranca (per acte o sessió)  170,65 € 
 

25./ PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE ÀGORA 
 
* Fixar les següents tarifes de lloguer de les naus de l’article 4t, punt 2: 
- Lloguer de naus-mòduls Viver d’empreses: 
. Lloguer nau-mòdul Viver d’empreses de 40 m2  169,41 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d’empreses de 80 m2  311,74 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d’empreses de 140 m2  498,07 €/mes 
. Lloguer de despatxos          6,77 €/mes/m2 
 
* Modificar el redactat de les tarifes següents: 
- Utilització sala de reunions (màxim 15 i de 20 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) 
. Jornada sencera (més de 5 hores) 
 
- Utilització sala d'actes (capacitat 70 persones): 
. Sala sencera – mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) 
. Sala sencera – jornada sencera (més de 5 hores) 
. Mitja sala – mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda 
. Mitja sala – jornada sencera (més de 5 hores) 
 
- Servei de domiciliacions d'empreses: 
. Domiciliació social amb correspondència 
. Domiciliació amb correspondència i utilització de ½ jornada de despatx a la setmana 
 
-  Sala de tast (capacitat màxima 13 persones+1 professor, per sessió) 
- Altres serveis 
 

26./ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
* Modificar el punt 7è de l’article 1r., amb el següent literal: 
7.- Els béns immobles de característiques especials que l’1 de gener de 2003 constaven 
en el padró cadastral segons la seva anterior naturalesa mantindran, fins l’entrada en 
vigor dels nous valors resultats de les ponències especials que s’aprovaran, el valor, 
sense perjudici de la seva actualització quan s’escaigui, així com del règim de 
valoració. 
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La incorporació dels restants immobles que, conforme preveu el text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, aprovat per RDL 1/2004, de 5 de març, tinguin la condició de 
béns immobles de característiques especials es practicarà abans del 31 de desembre de 
2005. 
 
* Modificar el punt 9è de l’article 1r., amb el següent literal: 
Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al 
desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la 
seva naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d’un 
procediment de valoració col·lectiva general. Fins aquesta data, els béns immobles que 
figurin o que es donin d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els 
correspondria conforme la normativa anterior, les particularitats de la qual es detallen 
a continuació. 
 
* Afegir dos nous punts a l’article 2n., amb el següents literal: 
2.- L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del 
dret constitutiu del fet imposable. 
 
Si com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, 
es conegués més d’un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta 
circumstància impliqui la divisió de la quota. 
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertany a dos o més titulars es podrà 
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals 
i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics 
acreditatius de la proporció en que cadascú participa en el domini o dret sobre 
l’immoble. En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat 
financera el pagament de les quotes individuals resultants. 
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades 
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es 
mantindrà en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.9 d’aquesta 
ordenança, referent als supòsits de concurrència d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per 
aquesta Administració. 
 
3.- En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús 
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes 
passius per a fer constar, en primer lloc, que és beneficiari de l’ús. En aquest cas 
s’exigeix l’acord exprés dels interessats. 
 
* Renumerar els punts de l’article 2n.  
 
* Establir el redactat dels punt 3r i 4t (nou punt) de l’article 5è, amb el següent literal: 
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3.- Tindran dret a una bonificació del 40% de la quota íntegra de l’impost els subjectes 
passius que ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin com a mínim un fill 
amb minusvalia reconeguda igual o superior al 33%. 
 
4.- Tindran dret a una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost els subjectes 
passius que ostentin la condició de família nombrosa (sense cap fill amb minusvalia); 
sempre i quan els ingressos de la unitat familiar no superi la base liquidable de l’IRPF 
amb els següents límits: 
 
Núm. Fills       Límit 
 
3  31.600,00 € 
4  37.920,00 € 
5  44.240,00 € 
6  50.560,00 € 
7 o més 56.880,00 € 
 
Per tal que sigui reconegut el dret de bonificació el subjecte passiu haurà de presentar 
còpia de la següent documentació davant de l’administració municipal: 
 
Títol vigent de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Compte corrent de la qual sigui titular el subjecte passiu, a fi d’ingressar l’import 
corresponent a la bonificació. 
 
Còpia de la darrera declaració de l’IRPF de la unitat familiar per als casos de famílies 
nombroses que no tinguin cap fill amb minusvalia. 
 
Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
 
Còpia del document emès per l’organisme competent que acrediti el percentatge de la 
minusvalia. 
 
Es presumirà que l’habitatge habitual es aquell en què el subjecte passiu hi és 
empadronat. L’Ajuntament ho comprovarà i, a més, la coincidència amb la finca que es 
pretén bonificar. 
 
* Reordenar la numeració dels punts de l’article 5è. 
 

27./ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
* Afegir un nou punt a l’article 5è., amb el següent redactat: 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost corresponent durant els 4 
primers anys a partir de l’entrada en vigor de la present ordenança: 
Els vehicles que utilitzin gas com a combustible. 
Els vehicles híbrids amb motor elèctric-gasolina, elèctric-gasoil o elèctric-gas. 
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3.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost corresponent durant els 8 
primers anys a partir de l’entrada en vigor de la present ordenança els vehicles de motor 
exclusivament elèctrics d’emissions nul·les. 
 
4.- Per gaudir de les bonificacions dels punts 2 i 3 anteriors, caldrà sol·licitar-ho 
prèviament indicant les característiques i matricula del vehicle i que aquests beneficiaris 
no hagin estat objecte de cap sanció per contaminació atmosfèrica durant el període que 
afecti la bonificació. 
 
* Fixar el coeficient de l’article 6è., en 1,978. 
 

28./ IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES 
 
* Modificar el redactat de l’article 2n., amb el següent literal: 
1.- Estan subjectes a l’impost totes les construccions, instal·lacions i obres que 
requereixin l’atorgament de la llicència urbanística municipal, i que tinguin la 
consideració de majors d’acord amb les previsions de l’article 46 de les normes 
urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
2.- També es subjecten a l’impost, independentment de la seva consideració com a 
construcció, instal·lació o obra major o menor, les següents: 
 
a) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o 
la disposició i aspecte interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe 
d'instal·lacions existents. 
 
b) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per 
les empreses subministradores de serveis públics com els d’electricitat, gas, aigua, 
telefonia i telecomunicacions en general. S’inclou en aquest concepte en qualsevol cas 
l’obertura de rases. 
  
c) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi 
d'emplaçament de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol 
que en sigui l'emplaçament. 
 
d) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats 
industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què 
es destini el subsòl. 
 
3.- Resten excloses de la subjecció a l’impost aquelles construccions, instal·lacions i 
obres que no es portin a terme a la via pública i que s’hagin de considerar de caràcter 
menor d’acord amb el precepte del POUM esmentat en l’apartat 1 anterior, sempre que 
el seu cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 18.000,00 €. Les de quantitat 
superior tributen pel seu cost total.  
 
* Modificar el redactat del punt 5è., de l’article 4t., amb el següent literal: 
5.- Pel que fa a la responsabilitat tributària solidària i subsidiària, i a la responsabilitat en 
general, s’estarà a allò que disposa la Llei General Tributària. 
 
* Suprimir el punt 6è., de l’article 4t. 
 
* Modificar el redactat de l’article 6è., amb el següent literal:  
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1.- Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost les construccions, 
instal·lacions o obres destinades a: 
 
Rehabilitació dels paraments exteriors i elements comuns, quan les obres estiguin 
subjectes a l’impost. 
 
Altres rehabilitacions en la zona corresponent al PERI (Pla Especial de Rehabilitació de 
l'Interior) del nucli urbà antic. 
 
Obres de rehabilitació i condicionament dels edificis protegits inclosos en els Plans 
Especials de Protecció del Patrimoni i Catàleg del Municipi. 
 
Construcció i rehabilitació d'edificis destinats a equipaments socials. 
 
Altres construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o 
de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. Es delega en la Junta de 
Govern Local la potestat de realitzar l’esmentada declaració. 
 
Obres per a la modernització dels establiments comercials, en el context de l'ordenança 
que va ser aprovada a l'efecte pel Ple Municipal en data 17 d'octubre de 1995. 
 
Obres per a l'adaptació d'accessos, edificacions o instal·lacions, amb la finalitat de 
superar barreres arquitectòniques per a persones amb disminució. 
 
Promoció d’habitatges protegits d’iniciativa pública. 
 
2.- El procediment per a la concessió de la bonificació  es podrà reglamentar per decret 
de l'alcaldia, i es concedirà prèvia sol·licitud del subjecte passiu. 
 
3.- Aquelles edificacions que incorporin sistemes d’aprofitament energètic amb energia 
solar, tindran una bonificació del 95% en la quota, en el tram del pressupost 
corresponent a aquestes instal·lacions energètiques, sempre i quan la seva instal·lació no 
sigui obligatòria per imperatiu legal. 
 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 80% de la quota de l’impost les construccions, 
instal·lacions o obres destinades a promoció d’habitatges protegits amb protecció oficial 
que siguin d’iniciativa privada. En el supòsit d’habitatges amb protecció de preu 
concertat, la bonificació serà del 20%. 
 
* Afegir un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’article 7è., amb el següent literal: 
La base imposable es calcularà segons allò establert en l’annex d’aquesta ordenança. En 
els casos en què no puguin ser aplicats els criteris que figuren en l’annex esmentat, la base 
imposable vindrà donada pel cost real i efectiu de l’actuació d’acord amb la Llei. 
 
* Afegir un nou apartat a l’article 8è., amb el següent literal: 
2.- Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des 
de la finalització, el subjecte passiu aportarà a l‘Ajuntament acreditament del seu cost 
real, mitjançant la documentació pertinent que pot consistir en el pressupost definitiu, les 
certificacions d’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra documentació que pugui 
considerar-se vàlida per a la determinació del cost real. 
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* Modificar el redactat del punt 3 de l’article 8è., amb el següent literal: 
3.- El pagament d’aquest impost no comporta en cap cas, per si mateix, la concessió de la 
llicència urbanística d’obres. 
 
* Reordenar la numeració de l’article 8è. 
 
* Modificar el redactat de l’annex, amb el següent literal: 
ANNEXE 
 
Càlcul de la base imposable de la liquidació provisional o a compte 
 
Pel càlcul de la base s’aplicarà la fórmula P x T x U x m2 afectats per l’actuació, essent: 
P, el valor de construcció calculat a partir del valor del mòdul bàsic establert pel Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, adaptat al 
municipi de Vilafranca del Penedès, que s’actualitzarà automàticament en el moment que 
l’esmentat col·legi oficial publiqui anualment el valor del paràmetre. 
 
T, coeficient corrector segons tipologia amb els següents valors fixos: 
 

 en obres d’obra nova: 
T = 1 en edificis entre mitjeres i en altres obres no esmentades en els dos conceptes 
següents 
T = 1,1 en edificis en cantonada 
T = 1,2 en edificis aïllats 
 

 en obres de reforma o rehabilitació: 
T = 0,9 per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les 
façanes 
T = 0,7 per a reformes i rehabilitacions que afectin elements estructurals 
T = 0,5 per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals però si 
instal·lacions 
T = 0,3 per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions 
T = 0,1 per a bores d’enderroc 
 
U, coeficient corrector segons ús de l’edificació, amb els següents valors: 
U = 3 per a arquitectura monumental, cinemes, discoteques, hotels de 5 estrelles, 
museus, teatres 
 
U = 2,8 per a clíniques i hospitals 
 
U = 2,6 per a balnearis, biblioteques, estacions de tren, facultats i escoles universitàries, 
hotels de 4 estrelles, presons, saunes, terminals marítimes i aèries 
 
U = 2,4 per a laboratoris 
 
U = 2,2 per a clubs de reunió, hotels de 3 estrelles 
 
U = 2 per a cafeteries, centres mèdics, edificis d’oficines, escoles, hotels de 2 estrelles, 
locals bancaris o financers, pavellons esportius coberts, residències universitàries, 
restaurants, habitatges de més de 200 m2 
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U = 1,8 per a asils, dispensaris, estacions d’autobusos, hostals, hotels d’1 estrella, 
parvularis, pensions, habitatges de menys de 50 m2, habitatges entre  200 i 150 m2 
 
U = 1,6 per a bars, escorxadors, habitatges entre 150 i 100 m2 
 
U = 1,4 per a vestidors, habitatges entre 100 i 50 m2 
 
U = 1,2 per a edificis d’aparcaments, garatges 
 
U = 1 per a locals comercials en planta baixa sense ús específic, pavellons esportius 
descoberts, aparcaments en edificis plurifamiliars i per altres usos no previstos 
específicament 
 
U = 0,7 per a magatzems i naus industrials coberts 
 

29./ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

 
* Modificar l’apartat 2.c) de l’article 4t., amb el següent literal: 
c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 
regulades pel Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat per RDL 6/2004, de 29 d’octubre. 
 
* Fixar els tipus de gravamen de l’article 7è. en: 
. Entre un i cinc anys  3,4 
. De fins a deu anys  3,1 
. De fins a quinze anys  3,0 
. De fins a vint anys  3,0 
 

30./ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
* Fixar els coeficients, segons el següent detall: 
 

Categoria 1ª 2a 3ª 4ª 
Coeficient aplicable 3,64 3,10 2,85 2,56 

 
 

33./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS LÚDIQUES, ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS I PER A L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS, CURSETS, SEMINARIS, 

JORNADES ORGANITZATS PELS SERVEIS MUNICIPALS 
 
* Fixar els següents imports de les tarifes de l’article 4t.:  
a) Espectacles especials per a grups (per persona), entre      2,00 €  4,00 € 
b) Espectacles de la programació ordinària: 
 
* Preu normal, entre      3,00 €             10,00 € 
 
* Espectacles de petit format a determinar entre  2,00 €  6,00 € 
 
* Sessions extraordinàries a determinar entre  5,00 €  14,00 € 
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* Promocions especials (dies a determinar), entre  2,00 €  8,00 € 
 
* Promocions especials espectacles petit format (dies a 
  determinar)       2,00 €  5,00 € 
 
* Afegir un nou paràgraf a l’article 4t., amb el següent literal: 
S’establirà un descompte als titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, presentant el carnet tindran un descompte del 10% en tots els 
espectacles amb una entrada igual o superior a 5,00 €. 
 

34./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DOLORS CALVET 

 
* Incrementar els imports de l’article 4t., en el 3,3%. 
 
35./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMNI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 

GENERAL 
 
* Afegir dos nous apartats a l’article 5è., amb el següent literal: 
3.- Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents 
de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la 
mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en 
desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per 
fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 
corresponen a consums dels abonats efectuats en el municipi. 
 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, 
posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució de 
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 
 
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores 
de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu. 
 
d) Lloguer que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans 
emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
4.- No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que 
no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, 
no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats 
percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles 
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instal·lacions que es trobin inscrites en el secció 1ª o 2ª del Registre administratiu 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a 
matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per 
aquest règim especial. 
 
* Eliminar el segon paràgraf de l’apartat 3r., de l’article 5è. 
 
* Afegir un nou punt a l’apartat 3r., de l’article 5è., amb el següent literal: 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del deu 
patrimoni. 
 
* Reordenar la numeració de l’article 5è. 
 

36./ TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL 
 
* Eliminar de l’article 8è., epígraf 1.2, el text “a valorar” per la utilització de grua hora. 
 
* Fixar els imports de les quotes de l’article 8è.: 

Epígraf 1.1 
Per agent i hora diürna     36,00 € 
Per agent i hora nocturna o festiva    39,00 € 

Epígraf 1.2 
Per agent i hora diürna     36,00 € 
Per agent i hora nocturna o festiva    39,00 € 
Per caporal i hora diürna     42,00 € 
Per caporal i hora nocturna o festiva    44,00 € 
Per sergent i hora diürna     43,00 € 
Per sergent i hora nocturna o festiva    47,00 € 
Per cada servei, motorista i hora diürna   44,00 € 
Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva  51,00 € 
Per servei cotxe patrulla i 2 guàrdies hora   84,00 € 
Per utilització de grua hora              150,00 € 
 

QUART: Donar compte de les modificacions per a l’exercici de 2005 i següents de 
les ordenances fiscals núm.11 aprovada per la Junta del Patronat Municipal de Comerç i 
Turisme; núm. 20 aprovada per la Junta del Patronat Municipal d’Esports, i núm. 22 
aprovada per la Junta del Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet: 
 

11./ TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VINCULATS A LES CONCESSIONS 
D’ÚS DELS STANDS DE LES FIRES DE MAIG 

 
* Fixar les següents quotes pel que fa a Fires i Festes de Maig de l’article 5è.: 
. estand modular    65,29 €/m2 
. espai interior pavellons   12,53 €/m2 
. espai interior automoció   11,53 €/m2 
. espai exterior       9,78 €/m2 
. vitrina / aparador (per unitat)           207,40 € 
. serveis generals (per a cada expositor) 34,21 € 
 
* Modificar el redactar de l’article 5è., pel que fa a la Fira del Vehicle d’Ocasió, amb el 
literal següent: 
. Espai interior pavelló     4,00 €/m2 
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. Serveis generals (per a cada expositor) 34,21 € 
 

20./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
* Incrementar el 3,3% els imports de les tarifes 1 a 5 i 24 a 40 de l’article 4t., arrodonint 
els mateixos. 
 
* Modificar l’aplicació de les tarifes: 
De la 1 a la 23, la 31, 32 i 34 = aplicació setembre 2006 
De la 24 a la 27, la 30 i de la 35 a la 39 = aplicació juliol 2006 
La 28 = aplicació juliol i inici activitats 2006 
La 29 i 33 = inici activitats estiu 2006 
La 40 = aplicació estiu 2006 
 
* Afegir un nou apartat a l’article 4t bis, (reordenant els següents) amb el següent literal: 
e) Per resolució de la presidència del PME i amb justificació tècnica prèvia, es podran 
aplicar fiances a les persones usuàries que sol·licitin lloguers d’instal·lacions que en 
ocasions anteriors hagin desatès el “Reglament d’ús de les Instal·lacions Esportives 
Municipals” vigent o hagin produït desperfectes a les instal·lacions esportives. El valor 
de la fiança s’establirà en cada cas per resolució de la presidència, en funció del volum, 
tipologia dels usos o del risc. 
 
22./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS 

QUE ES REALITZIN EN EL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
 
* Afegir nous trams d’imports a l’article 4t., punt b): 
  13,00 14,00 15,00 16,00 € 
 
* Modificar la reducció l’article 4t., punt 1.d), que passa a 25%. 
 
* Modificar la data de presentació del DNI de l’article 4t., punt 1.e), que passa a fins els 
25 anys.  
 
* Modificar el redactat de l’article 4t., punt 1.e, paràgraf 2n, amb el següent literal: 
Si es realitzen actuacions i representacions d’interès especial o campanyes de foment de 
nous públics per a sectors de població determinats es podrà establir una reducció que 
anirà del 50% a la gratuïtat. 
 
* Afegir un nou paràgraf a l’article 4t., punt 1.e), amb el següent literal: 
També s’establirà un descompte als titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, presentant el carnet tindran un descompte del 10% en tots els 
espectacles amb una entrada igual o superior a 5,00 €. 
 
* Incrementar els imports que s’estableixen a l’article 4t., punt f) en el 3,3%, així com 
afegir “per sessió els dissabtes i festius”.  
 
* Modificar les hores d’ús de la sala, que passa de 10 a 12 hores. 
 
* Afegir un nou redactat a l’article 4t., punt f), paràgraf 6è., amb el següent literal: 
El preu hora serà el resultat de dividir els diferents imports per 12. 
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* Anul·lar la referència dels imports de tipus d’utilització i preu hora extraordinària. 
 
* Afegir i concertades, desprès de “...escoles públiques i...” de l’article 4t., punt f), 
paràgraf 7è., així com canviar de 10 a 12 hores l’ús de la sala. 
 
* Modificar el redactat de l’article 4t., punt f), paràgraf 10è., amb el següent literal: 
En l’horari de 12 hores, s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas 
que fos necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar. 
 
* Incrementar els imports de l’article 4t., punt g), paràgraf 1r., en el 20%. 
 
* Afegir un nou paràgraf a l’article 4t., apartat h), amb el següent literal: 
Totes aquelles entitats o associacions de teatre, música o dansa de la Vila i legalment 
constituïdes disposaran d’un ús gratuït del teatre de 12 hores. 
 
* Afegir dos nous punts a l’article 4t. (reordenant els següents), amb el següent literal: 
i) Foment de públic jove: a tots els joves que fan 18 anys durant el 2006 se’ls oferirà 
l’entrada gratuïta a tots els espectacles propis del teatre. 
 
j) En les cerimònies d’acomiadament no religiós previ a l’enterrament: 
. difunt o persona responsable de l’enterrament de Vilafranca  gratuït 
. el mateix, de fora de Vilafranca      300,00 € 
. per ambdós casos, retirar les butaques del teatre    150,00 € 
 
* Fixar els imports de l’article 4t., punt i): 
. utilització linòleum en el teatre      56,60 € 
. utilització linòleum fora del teatre per entitats s/afany de lucre  120,75 € 
. utilització linòleum fora del teatre per entitats a/afany de lucre  241,45 € 
. utilització tarimes regulables fora del teatre per entitats s/afany de lucre 25,00 €/unitat 
. utilització tarimes regulables fora del teatre per entitats a/afany de lucre 45,00€/unitat 
. utilització tarimes regulables dins del teatre per entitats s/afany de lucre gratuït 
. utilització tarimes regulables dins del teatre per entitats a/afany de lucre 25,00 €/unitat 
. neteja especial de tot l’espai       60,00 € 
. treure i posar cadires        150,00 
€ 
(aquest preu públic serà vigent fins que la sala tingui la disposició actual) 
 
* Modificar el redactat del punt 2n, de l’article 5è, amb el següent literal: 
2.- El pagament de les tarifes dels apartats f), g), h) i i) de l’article anterior es realitzarà 
per ingrés directe en a Tresoreria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en cas que 
es delegués la gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines 
d’aquesta o de les entitats col·laboradores. En qualsevol cas, sempre abans de retirar la 
llicència d’utilització corresponent. 
 

CINQUÈ: Modificar a totes les ordenances fiscals que estiguin afectades per la 
classificació de categories de carrers la data d’aprovació de les modificacions del nou 
índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi. 
 

SISÈ: Modificar l’índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi: 
 
- PASSATGE DE CANYELLES 
Canvia de 1ª a 3ª categoria 
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- PLAÇA DE LES CLOTES 
Canvia de 2ª a 3ª categoria 
 
- CARRER DE RODOLF LLORENÇ I JORDANA 
S’exclou de la 3ª categoria per estar duplicat en la 2ª categoria 
 
- CARRER DE FRANCESC DE PAULA BOVÉ 
Canvia de 3ª a 2ª categoria 
 
- CARRER DE PERE GIRÓ 
Canvia de 3ª a 2ª categoria 
 
- CARRER CASTELLVÍ DE LA MARCA 
Canvia de 3ª a 2ª categoria 
 
- PASSATGE DE MARIA MERCÈ MARÇAL 
Canvia de 1ª a 2ª categoria 
 
- PLAÇA DE L’ESPIRALL 
Canvia de 3ª a 2ª categoria 
 
- CARRER DE LA RIERA GRAN 
Canvia de 2ª a 1ª categoria 
 
- CARRER DE SANT MARÇAL 
Canvia de 2ª a 1ª categoria 
 
- CARRER DE BONASTRE 
Canvia de 2ª a 1ª categoria 
 
- CARRER DE PLA DEL VIVER 
Canvia de 2ª a 1ª categoria 
 
- CARRER DEL CAMÍ D’EN MORATÓ 
Canvia de 2ª a 1ª categoria 
 
- CARRETERA DE MOJA 
Canvia de 4ª a 2ª categoria 
 
- AVINGUDA DE BARCELONA 
Passa tota a 1ª categoria 
 
- CARRETERA DE SANT MARTÍ SARROCA 
De 4ª categoria des del final del sòl urbà fins al final del terme municipal 
 
- CARRETERA DE SANT JAUME DELS DOMENYS 
De 1ª categoria des del km. 0 fins al c/ Camí d’en Morató 
 
- CARRETERA DE SANT JAUME DELS DOMENYS 
De 4ª categoria des del final del c/ Camí d’en Morató fins a final del terme municipal 
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- CARRER DE MELIÓ 
De 1ª categoria, trams compresos entre els números 67 a 117 i 96 al c/ de la Vinya 
 
- CARRER DE MELIÓ 
De 3ª categoria, trams compresos entre els números 1 a 13 i 2 a 28 
 
- CARRER D’OLÈRDOLA 
Tram comprès entre el c/ de Melió i el c/ del Dr. Fleming passa de 3ª a 1ª categoria 
 
- CARRER D’OLÈRDOLA 
Tram comprés des del c/ del Dr. Flèming a la Ronda de Mar es manté de 3ª categoria 
 
- PLAÇA DE LA CREU DE SANTA DIGNA 
Passa tot a 1ª categoria 
 
- PLAÇA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Passa tota a 1ª categoria 
 
- CARRER DE LA MARE RÀFOLS 
Tram comprès des del c/ de Comerç fins el c/ de Dr. Flèming passa a 1ª categoria 
 
- CARRER DE LA MARE RÀFOLS 
De 2ª categoria, tram comprès entre el c/ de Dr. Flèming fins a la Ronda de Mar 
 
- CARRER D’AMÀLIA SOLER 
Passa tot a 1ª categoria 
 
- PLAÇA DE MARIÀ MANENT 
Passa de 2ª a 1ª categoria 
 
- CARRER DE TORRELLES DE FOIX 
De 2ª categoria, trams compresos entre els núms. 1 a 35 i 2 a 68. 
 
- CARRER DE TORRELLES DE FOIX 
De 3ª categoria, trams compresos entre els núms. 37 a 55 i 70 a 90. 
 
- AVINGUDA DE CATALUNYA 
De 2ª categoria, tram comprès entre els núms. 2 a 18. 
 
- AVINGUDA DE CATALUNYA 
De 3ª categoria, excepte el tram comprès entre els núms. 2 a 18. 
 

SETÈ: Donar d’alta a l’índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi, 
amb la seva corresponent categoria: 
 
- CARRETERA DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
De 4ª categoria excepte el sòl urbà situat a la banda esquerra del pk. 9,53 fins el pk. 
9,64 de la C-243a 
 
- CARRETERA DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
De 2ª categoria el sòl urbà situat a la banda esquerra del pk. 9,53 fins el pk. 9,64 de la 
C-243a 
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- CARRETERA N-340 
De 4ª categoria fins el final del terme municipal, excepte el sòl urbà situat a la banda 
dreta del pk. 1.214,42 fins el pk. 1.214.47 i el sòl urbà situat a la banda esquerra del 
pk. 1.213,78 fins el pk. 1.214,12 
 
- CARRETERA N-340 
De 2ª categoria, el sòl urbà situat a la banda dreta del pk. 1.214,42 fins el pk. 1.214.47 
i el sòl urbà situat a la banda esquerra del pk. 1.213,78 fins el pk. 1.214,12 
 
- PASSATGE DEL CEP 
De 1ª categoria 
 
- CARRER DE LA VINYA 
De 1ª categoria fins a l’Av. del Garraf 
 
- CARRER DE LA VINYA 
De 3ª categoria des de l’Av. del Garraf fins a la Ronda de Mar 
 
- PASSATGE DE L’HORT DEL NIN 
De 3ª categoria 
 
- PASSATGE DE L’HORT DEL GUINEU 
De 3ª categoria 
 
- PASSATGE DE LES SÍNIES 
De 3ª categoria 
 
- PARC DE LA RIERA DE L’ADOBERIA 
De 3ª categoria 
 
- CARRER DELS FALCONS DE VILAFRANCA 
De 2ª categoria 
 
- CARRER DELS XICOTS DE VILAFRANCA 
De 2ª categoria 
 
- CARRER DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 
De 2ª categoria 
 
- PLAÇA DE SALVADOR PUIG ANTICH 
De 2ª categoria 
 
- CARRER DE PERE BOHIGAS 
De 2ª categoria 
 
- CARRER DE LLUÍS M. GÜELL 
De 2ª categoria 
 
- CARRER D’ANNA M. DE SAAVEDRA 
De 2ª categoria 
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- CARRER DE PERE GRASES 
De 2ª categoria 
 
- CARRER DE DOLORS PIERA 
De 2ª categoria 
 
- CARRER DEL CAMÍ DE LA PEDRERA 
De 4ª categoria 
 

VUITÈ: Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de la 
Corporació durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En 
aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions 
oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els 
acords adoptats quedaran aprovats definitivament, publicant-se tot seguit en el Butlletí 
Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions 
aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2006 i, regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen, en els termes que s’han transcrit, ha estat aprovat amb 13 vots a favor 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC), 1 en contra (PP) i 6 abstencions (CiU i CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica els trets fonamentals de la proposta, 
després de destacar que el dictamen és molt important perquè determina els ingressos 
municipals i, per tant, el pressupost de 2006, i que s’han introduït a darrera hora alguns 
canvis puntuals que refereix. 
 
Romero manifesta que amb caràcter general els tributs s’incrementaran un 3,3%, 
percentatge equivalent a l’augment de l’IPC estatal en el mes d’agost de 2005, amb la 
qual cosa se segueix el criteri emprat a l’Ajuntament des de fa molts anys. Tanmateix, 
puja en 6% la taxa per recollida d’escombraries (servei que continua essent deficitari), 
per fer front a la proposta de costos elaborada per la Mancomunitat; tot i així, caldrà 
insistir en la recollida selectiva, en la recollida porta a porta de certs productes com el 
cartró, l’oli, etc., amb la qual cosa guanyarem qualitat ambiental i podrem reduir els 
costos derivats del cànon de la Generalitat. 
 
Romero explica que es crea una nova Ordenança (preu públic per serveis en el pavelló 
firal), i que puja el 15% la taxa per entrades de vehicles (guals); quant a aquesta taxa, no 
es tracta de recaptar més, sinó de crear consciència sobre el problema de l’aparcament i 
de l’ús de la via pública, tenint en compte a més que les quotes actuals estan molt per 
sota de les d’altres municipis similars. Són importants també les bonificacions 
tributàries (en l’impost sobre construccions i en la taxa per llicències) aplicades a la 
construcció d’habitatges protegits o de preu concertat, tant d’iniciativa pública com 
privada. Altres aspectes importants són la supressió del preu públic pels serveis de 
teleassistència domiciliària (gràcies a l’augment de la subvenció de la Diputació),  
l’increment de les bonificacions en l’IBI per a les famílies nombroses, sempre que 
tinguin uns nivells determinats de renda, la bonificació en l’impost sobre vehicles per 
als vehicles que usin energies menys contaminants i l’actualització de la categoria dels 
carrers a efectes fiscals. 
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Romero conclou que es planteja un increment moderat de la tributació municipal, fent 
viable però un pressupost que respongui a les necessitats ciutadanes. Ha existit un 
procés de diàleg amb els grups de CiU i de la CUP, com a conseqüència del qual s’han 
assolit uns acords en matèries puntuals. En canvi, no ha estat possible negociar amb el 
PP, perquè aquest grup va presentar de seguida esmenes i va convocar una roda de 
premsa anunciant el seu vot negatiu a les Ordenances. 
 
Després d’aquesta intervenció, es dóna lectura a les esmenes presentades per escrit pel 
grup del PP, amb el text següent: 
 

05/TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
  Es demana que no es cobri aquesta taxa en la tramitació per a llicències 
urbanístiques per la realització d’obres que ja estan gravades amb l’Impost de 
construccions, instal.lacions i obres. En aquest senbtit es sol.licita que es suprimeixi 
l’apartat a) i b) de l’art. 6, així com l’Annex 1 i 3. 
 

06/TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Es demana que l’increment de les quotes previstes en l’article 5è., sigui el 3,3% i 

no el 6%. 
 

12./ TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LA VORAVIA I 
RESERVES D ELA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU 

 Es demana que l’increment de les quotes de l’article 5è., es limiti al 3,3%, i no al 
15% com es demana en el dictamen. 
 

23/PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTENCIA 
DOMICILIARIA 

 Supressió de l’ordenança fiscal 
 

26/IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 Es demana la reducció dels tipus de gravamen per compensar o deflactar 
l’increment de la base imposable, el valor cadastral, a l’estar el municipi de Vilafranca 
del Penedès en període d’aplicació de nous valors cadastrals. En aquest sentit es demana 
modificar els apartats 2 i 3 de l’article 7 en la forma següent: 
 2. El tipus de gravamen serà el 0,656% quan es tracti de béns urbans i el 0,530% 
quan es tracti de béns rústics. 
 3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 
especials serà 1,162% 
 
 També es demana l’establiment d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de 
l’impost dels subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa, respecte 
de l’immoble en el que tinguin la seva residència habitual. En aquest sentit es demana 
que es modifiqui l’art. 5.3, suprimint el núm. 4, de forma que quedi redactat de la 
següent forma: 
 “Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost els 
subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa, respecte de l’immoble 
en el que tinguin la seva residència habitual” 
  
 

27/IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
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Es demana que en el cas que l’Estat modifiqui el quadre de tarifes de l’impost 
fixat a l’article 96.1 de la Llei 39/1998, per acomodar-lo a l’increment experimentat per 
l’IPC, s’apliqui sobre les mateixes el coeficient previst l’any 2.005, i no el proposat en 
el dictamen. En aquest sentit es demana que es modifiqui l’art. 6, relatiu a la quota, 
perquè quedi amb el següent redactat: 
 
“1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1 de la Llei 39/1998, 
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació 
del coeficient de l’1,978. Aquest coeficient no s’aplicarà en el supòsit en què l’esmentat 
quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, cas en el qual el 
coeficient aplicable seria el vigent l’any 2.005”. 
 

28/IMPOST SOBRE INSTAL.LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES 
 Es demana que es redueixin el tipus de gravamen i s’apliquin els que van estar 
previstos en l’any 2.004. En aquest sentit, es demana modificar l’art. 7è. 3. relatiu al 
tipus de gravamen, perquè quedi redactat de la següent forma: 
 
 “El tipus de gravamen serà el 3.30 per a les obres majors” 

 
29/IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 
 Es demana la reducció dels tipus de gravamen per compensar o deflectir 
l’increment de la base imposable, el valor cadastral, a l’estar el municipi de Vilafranca 
del Penedès en període d’aplicació de nous valors cadastrals, ja que sobre aquests valors 
es calcula aquest impost. En aquest sentit es demana modificar els tipus de gravamen de 
l’article 7è. en: 
 - Entre un i cinc anys   2.96% 
 - De fins a deu anys   2.68% 
 - De fins a quinze anys  2.59% 
 - De fins a vint anys   2.59% 
 

També  es demana l’establiment d’una bonificació del 95% en la quota íntegra 
de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de les 
transmissions hereditàries i constitució d’usdefruits realitzats mitjançant herència a 
favor de pares, fills o conjugues. En aquest sentit amb l’art. 5è. relatiu als beneficis 
fiscals de concessió potestativa o quantia variable es sol.licita l’addició d’un altre punt 
amb el següent redactat: 
 “Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra les transmissions 
hereditàries i constitució d’usdefruits realitzats mitjançant herència a favor de pares, 
fills o conjugues”. 
 

30/IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 Es demana tornar els coeficients fixats en les ordenances fiscals de l’any 2003, 
acomodats a les variacions de l’IPC. En aquest sentit es va sol.licitar fixar els 
coeficients de situació de l’article 9è., apartat 3: 
  Categoria 1ª.   2.92 
  Categoria 2ª.   2.47 
  Categoria 3ª.   2.28 
  Categoria 4ª.   2.05 
 



 41

 També es demana l’establiment d’una bonificació del 50% durant cinc anys de 
la quota de l’impost per les que iniciïn qualsevol activitat professional o empresarial 
així com també pels subjectes passius que incrementin la mitjana de la seva plantilla de 
treballadors en contracte indefinit. En aquest sentit es sol.licita la modificació de 
l’article 5è. punt 2. perquè quedi amb el següent redactat: 
 “2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional o empresarial 
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent durant els cinc anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de 
la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la 
finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. 
 Aquells subjectes passius que tributin per la quota municipal, que hagin 
incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit 
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra. 
 
 ESMENA AL PUNT CINQUÉ DEL DICTAMEN.- Es demana que no es canviï 
la categoria dels següents carrers: Francesc de Paula Bové, carrer Pere Giró, carrer 
Castellví de la Marca, Plaça de l’Espirall, carrer de la Riera Gran. carrer de Sant 
Marçal, carrer de Bonastre, carrer de Pla del Viver, carrer del Camí d’en Morató, 
carretera de Moja, Avinguda de Barcelona, carrer de Melió, carrer d’Olèrdola, plaça de 
la Creu de Sta. Digna, Plaça de Vilanova i la Geltrú, carrer de Mare Ràfols, carrer 
d’Amalia Soler.  

 
Josep Ramon defensa les esmenes del seu grup al dictamen. 
 
Ramon considera que la taxa per llicència urbanística per obres majors s’hauria de 
suprimir, ja que encareix el cost dels habitatges i el preu final que han de pagar els 
compradors, especialment tenint en compte que ja es va augmentar molt el tipus de 
l’impost sobre construccions, el qual hauria de retornar al 3,3%. Cal tenir en compte 
que l’augment dels costos de la construcció ja determina un increment de la recaptació 
sense necessitat d’apujar els tipus impositius, així com que enguany s’ha recaptat per 
aquests conceptes molt més del que s’havia previst en el pressupost a la vista dels nous 
tipus aprovats. També en la mateixa línia s’hauria de deflactar l’impost de plusvàlua, 
perquè la revisió cadastral ja provoca per si mateixa un augment de la recaptació. En 
matèria de plusvàlua, a més, s’haurien de bonificar en un 95% les transmissions 
hereditàries entre familiars propers. 
 
Quant a l’IBI, Josep Ramon creu que s’haurien de reduir els tipus tenint en compte que 
la revisió cadastral ja provoca també augments automàtics anuals de la recaptació, i 
caldria establir una bonificació generosa per a totes les famílies nombroses. Respecte de 
la taxa per recollida d’escombraries, la puja hauria de ser la general del 3,3%, i el que 
convindria fer és millorar el servei i reduir la despesa. 
 
Comenta Josep Ramon la resta de les seves esmenes i, quant a l’IAE, propugna 
reduccions per a noves activitats i per a les empreses que creïn ocupació estable. A 
parer seu, una alta tributació per l’IAE, acompanyada de la forta càrrega impositiva 
corresponent a la construcció, pot provocar que moltes empreses desisteixin d’instal·lar-
se a Vilafranca i que s’implantin en altres municipis. Finalment, en l’impost sobre 
vehicles caldria establir una clàusula de reducció per al cas (en alguns anys ha succeït) 
que la Llei de pressupostos de l’Estat modifiqui a l’alça el quadre tarifari bàsic, per tal 
d’evitar un doble increment. 
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Encetant el torn d’intervencions respecte de les esmenes del grup del PP, Otger 
Amatller (CUP) afirma que aquestes esmenes no li han estat facilitades, per la qual cosa 
el seu grup no ha pogut estudiar-les. De tota manera, les rebutja, ja que no es troben 
dins de la línia política de la CUP. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que ell coneix el contingut de les esmenes atesa la seva 
condició de Coordinador del Govern municipal, si bé com a grup municipal no les ha 
rebut tampoc. No pot considerar unes esmenes d’un grup que ja va anunciar fa dies en 
roda de premsa que rebutjaria la proposta d’Ordenances, i Xena recorda que Josep 
Ramon es va comprometre en un ple a dimitir si l’Estat no compensava adequadament 
l’Ajuntament per la supressió parcial de l’IAE, cosa que no ha tingut lloc. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta que enguany CiU ha mantingut un cert diàleg amb l’equip 
de govern, ja que hi ha la majoria de govern que hi ha i és molt difícil que les propostes 
generals de CiU puguin prosperar. De tota manera, CiU donarà suport a les esmenes del 
PP, perquè van en la línia d’allò que històricament CiU defensa (reduccions en l’IAE, 
bonificacions per a famílies nombroses, reducció de la tributació relacionada amb la 
construcció per no contribuir encara més a l’encariment d’un bé com l’habitatge, etc.). 
 
El ponent Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) destaca que no ha estat 
possible el diàleg amb el PP, i replica algunes de les esmenes. Així, rebutja que la 
tributació per la construcció immobiliària sigui massa alta en termes comparatius, i nega 
que tingui un efecte sobre els preus de l’habitatge de l’ordre del descrit pel PP. La 
realitat és (diu Romero) que les esmenes del PP suposen reduccions importantíssimes en 
tributs rellevants, del 15%, del 20%, etc. Si s’acceptessin les esmenes la recaptació 
minvaria de forma molt important, i seria impossible elaborar un pressupost raonable 
que no portés l’ajuntament a una situació insostenible. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que l’acord era impossible, i que es va convocar 
efectivament una roda de premsa. Ell va registrar d’entrada les seves esmenes, i pensava 
que serien distribuïdes als grups municipals. La realitat és que no s’accepten pretensions 
lògiques com ara moderar  la tributació de la construcció (té un efecte important en el 
preu de l’habitatge) o tenir en compte la incidència que la revisió cadastral per si 
mateixa ja té sobre molts tributs. D’altra banda, l’equilibri pressupostari no es posaria 
en perill, perquè l’experiència demostra que sempre es recapta molt més que la previsió 
pressupostària. 
 
Sotmeses a votació les esmenes del PP, són rebutjades amb 6 vots a favor (PP i CIU) i 
14 en contra (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de la CUP). 
 
Entrant ja en el fons del dictamen, i en les aportacions realitzades pels grups de la CUP i 
de CiU, Otger Amatller (CUP) demana que si és possible en altres ocasions la proposta 
d’Ordenances (i la de pressupost) es faciliti amb més antelació per tal de facilitar-ne 
l’estudi. La CUP ha proposat a l’equip de govern diverses qüestions: descomptes en 
serveis funeraris per a persones amb ingressos reduïts, reestudi de la gestió dels residus 
perquè no s’hagi d’anar a importants augments cada any en la taxa d’escombraries (el 
reciclatge és insuficient, i cal experimentar projectes més ambiciosos de recollida 
selectiva, reciclatge, recollida porta a porta, etc.), gratuïtat per part de les entitats de 
Vilafranca no lucratives en serveis com fires de maig (en aquest cas, també preus 
especials per a la petita empresa) i ús d’estris i materials municipals (per exemple, 
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equips de megafonia), establiment de preus més assequibles i “municipals” a l’escola de 
música i bonificacions en el cas de la música tradicional, etc. 
 
Francisco Romero agraeix l’actitud positiva de la CUP, i contesta els suggeriments 
d’aquest grup. Afirma que no es pot modificar la quantia dels serveis funeraris perquè 
això afectaria la concessió existent, i una altra cosa és que des de Serveis Socials 
s’abordin els casos de necessitat. En matèria de residus, es vol avançar en les polítiques 
actuals de recollida selectiva i de reciclatge, especialment de cara als comerços 
(recollida porta a porta d’olis, vidres, etc.), de manera que es pugui minimitzar també el 
dèficit del servei. Sobre les fires de maig, ja des del Patronat s’incentiva la participació 
del petit comerç local amb preus especials, i les entitats tenen un descompte del 50%, a 
banda que aquestes entitats poden disposar de la via pública sense cap cost. Res no 
impedeix traslladar al Patronat la proposta de que estudiï reflectir els avantatges 
necessaris en les Ordenances. Quant als estris i materials com els equips de so, 
s’accepta que siguin gratuïts per a les entitats no lucratives de Vilafranca, i pel que fa 
als equips de so mòbil el pressupost de l’any que ve pot preveure’n la seva adquisició. 
Finalment, quant a l’escola de música, cal lluitar perquè la Generalitat incrementi la 
seva aportació actual del 20%, i s’adopta el compromís de potenciar programes concrets 
de música tradicional a preus més assequibles. 
 
Aureli Ruíz (CiU) destaca que el seu grup ha optat també per fer aportacions concretes, 
tenint en compte la majoria actual de govern i la dificultat de l’oposició per aconseguir 
que els seus plantejaments siguin acceptats. Així, quant a la taxa d’escombraries, CiU 
pretenia un augment no superior a l’IPC, però per realisme s’accepta intentar reduir els 
residus (residu mínim i recollida porta a porta) per aconseguir la minoració del cànon de 
la Generalitat i recuperar els dèficits del servei. La mateixa pretensió d’ajustament a 
l’IPC tenia CiU quant als guals, però s’ha d’admetre que el es cobra per aquest concepte 
no és comparativament desmesurat. Quant al tractament de les famílies nombroses en 
l’IBI, per realisme CiU acceptaria apostar perquè siguin viables les bonificacions encara 
que la unitat familiar no tingui persones discapacitades, sempre en funció de la renda 
familiar. Finalment, pel que fa a l’IAE actualment només el paguen les societats que 
facturen més d’un milió d’euros, i això fa que sigui imprescindible revisar l’assumpte 
de les categories dels carrers a efectes d’aquest impost, reduint-les o reequilibrant-les. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero agraeix també l’actitud constructiva del grup de 
CiU. Sobre les propostes d’aquest grup, comenta: 
 
- La supressió parcial de IAE no és compensada adequadament per l’Estat. No es pot 
rebaixar la recaptació municipal, però s’accepta estudiar la reducció en el futur del 
nombre de categories dels carrers. 
 
- L’augment de la taxa d’escombraries seria del 6%, però amb el compromís de 
perseverar en mesures com les actuals (porta a porta en comerços, recollida d’olis, 
vidre, etc.). 
 
- Quant als guals, es manté l’augment del 15%, sense afany recaptatori. 
 
- En l’IBI la bonificació general per a famílies nombroses tindrà en compte els seus 
ingressos econòmics. En el cas de persones minusvàlides la reducció seria sempre del 
40%, i en els altres del 20% si no superen el llindar de renda establert. 
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Intervé també en el debat Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-), per dir que la 
taxa de residus no és un impost, sinó una compensació pel cost del servei que a més no 
cobreix l’import real, per la qual cosa no es compleix el principi de qui contamina paga. 
Llançar les escombraries, i sobretot fer-ho malament, té i ha de tenir un preu. 
Actualment tothom pot baixar al carrer cada dia els diferents tipus de residus, i la 
recollida porta a porta pot funcionar en petits municipis amb habitatges unifamiliars, 
però no en municipis de més de 20.000 habitants on és impossible el control dels 
infractors. Sobre aquesta qüestió, Otger Amatller (CUP) afirma que en el rebut de la 
taxa s’hauria d’informar del cost del servei i de les mesures d’estalvi. La qüestió del 
reciclatge és difícil, però en qualsevol cas s’han d’experimentar diverses mesures, a la 
vista del fet que el reciclatge no funciona prou bé i que el cost del servei augmenta. Si 
cal, s’hauran de sancionar les persones infractores. En qualsevol cas, Otger Amatller 
agraeix l’acceptació d’alguns dels seus suggeriments, i anuncia la seva abstenció en la 
votació final. 
 
També Aureli Ruíz (CiU) insisteix en el fet que l’augment del 6% en la taxa 
d’escombraries ha d’anar acompanyat de mesures efectives sobre les quals s’hauria de 
dialogar, ja que la realitat és que ara mateix paga igual qui recicla que qui no ho fa. La 
recollida porta a porta probablement pogués funcionar en algunes zones de Vilafranca, i 
ser efectiva en alguns sectors com el comerç. CiU s’abstindrà en la votació, tenint en 
compte els suggeriments que han estat acceptats en part per l’equip de govern. 
 
Josep Ramon (PP) intervé per fer un comentari sobre les seves manifestacions fa  un 
temps relatives a què l’Estat compensaria la pèrdua de recaptació de l’IAE. Es va optar 
legislativament per compensar a partir de la recaptació de l’any 2000, per evitar que 
alguns municipis poguessin incrementar la compensació pujant els tipus a darrera hora. 
Per altra banda, les seves manifestacions van tenir lloc en un context determinat de certa 
aposta o juguesca, i ell no va arribar a adoptar cap compromís. 
 
Sotmès a votació el dictamen, amb les incorporacions ja esmentades, és aprovat amb el 
resultat que s’ha transcrit en aquesta acta. 
 
 
VIII. ORDENANÇA AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., empresa pública que opera 
en règim de dret privat, gestiona els serveis de subministrament d’aigua i de clavegueram i 
percep, com ingressos propis, les corresponents tarifes o preus privats, que no participen de la 
naturalesa jurídica de taxa. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca, en l’exercici de la seva potestat reglamentària, ha 
regulat mitjançant una Ordenança no fiscal, les tarifes corresponents a aquests serveis que 
presta l’Empresa Municipal d’Aigües. 

Atès que s’ha elaborat una proposta de modificació d’Ordenança, i que el consell 
d’administració de l’Empresa ha aprovat per unanimitat, el dia 3 d’octubre de 2005, les tarifes 
aplicables l’any 2006. 
 

Per tot això, s’ACORDA: 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2006 i següents de l’Ordenança 

reguladora de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de 
clavegueram, que es detallen a continuació: 
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* Afegir a l’article 3r, punt 1r “i clavegueram” després de “titulars de contractes de 
subministrament d’aigua...” 

 * Establir les següents tarifes de l’article 5è.: 
Quota fixa comptador (entre 13 i 30 mm)    3,38 €/mes 
Quota fixa comptador (més de 30 mm)     9,44 €/mes 
Quota variable comptador (primer tram - fins 6m3/mes)   0,36 €/m3 
Quota variable comptador (segon tram - de més de 6m3/mes)  0,54 €/m3 
Quota fixa comptador clavegueram     1,65 €/mes 

* Establir les següents tarifes de l’article 6è.: 
Quota variable aforament      0,57 €/m3 
Quota variable aforament      0,21 €/m3 

* Establir les següents tarifes de l’article 7è.: 
Quota fixa boca contra incendis     5,20 €/mes 

* Crear un nou article (reordenar i renumerar els articles següents), amb el següent 
literal: 

Article 8è. Drets i tarifes d’escomesa 
8.1.- Drets escomesa d’aigua: 

Escomesa en l’extra-radi urbà de Vilafranca (sector La Serreta)         1.281,09 € 
Escomesa aigua comptador 13 mm.       77,29 € 
Escomesa aigua comptador superior a 13 i fins a 30 mm.  193,86 € 
Escomesa aigua comptador superior a 30 i fins a 80 mm.  773,52 € 

8.2.- Drets d’escomesa contra-incendis: 
Escomesa contra-incendis      152,35 € 

8.3.- Drets d’escomesa d’aigua i clavegueram: 
Escomesa servei comptador 13 mm.     114,17 € 
Escomesa servei comptador superior a 13 i fins a 30 mm.  304,60 € 
Escomesa servei comptador superior a 30 i fins a 80 mm.           1.142,57 € 

8.4.- Escomesa d’aigua: 
Escomesa 1 polzada       279,11 € 
Escomesa 1,5 polzades       323,51 € 
Escomesa 2 polzades       377,71 € 
Escomesa 2,5 polzades       457,72 € 

8.5.- Escomesa de clavegueram: 
Tipus 1: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  464,41 € 
 
Tipus 2: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  500,14 € 
 
Tipus 3:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  571,59 € 
 
Tipus 4:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  643,04 € 
 
Tipus 5:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  714,48 € 
 
Tipus 6:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  500,14 € 
 
Tipus 7:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  571,59 € 
 
Tipus 8:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  643,04 € 
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Tipus 9:  Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  714,48 € 
 
Tipus 10: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 200 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,6 m, d'amplada de rasa  785,93 € 
 
Tipus 11: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  485,85 € 
 
Tipus 12: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  557,30 € 
 
Tipus 13: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  643,04 € 
 
Tipus 14: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  728,77 € 
 
Tipus 15: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 1,5 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  743,06 € 
 
Tipus 16: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 0<longitud<1 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  500,14 € 
 
Tipus 17: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 1<longitud<2 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  585,88 € 
 
Tipus 18: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 2<longitud<3 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  671,62 € 
 
Tipus 19: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 3<longitud<4 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  757,35 € 
 
Tipus 20: Ut. Escomesa de sanejament Diam. 315 PE coarrugat s-4 4<longitud<5 m., 
profunditat de connexió < 3 m i 0,8 m, d'amplada de rasa  843,09 € 
 
8.6.- Paviments 
 

Demolició de paviment de panot gris, qualsevol forma i tamany, sobre base de formigó 
de 10 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  11,36 € 

Demolició de paviment de panot especial, qualsevol forma i tamany, sobre base de 
formigó de 10 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador 11,36 € 

Demolició de paviment de formigó fins a 20 cm de gruix i resistència, característica de 
H-150, inclòs transport de residus a l'abocador  16,79 € 

Demolició de paviment de llamborda segellat i sobre base d'arena de 10 cm de gruix, 
inclòs transport de residus a l'abocador  11,36 € 

Demolició de paviment de llamborda segellat i sobre jaç de formigó H-150 de 10 cm de 
gruix, inclòs transport de residus a l'abocador  15,15 € 

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm., sobre 
base granular de 15 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador   
  13,58 € 

Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 en dues capes de 4 cm., sobre base 
granular de 20 cm de gruix, inclòs transport de residus a l'abocador 15,15 € 
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Demolició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm i capa 
intermitja de 7 cm, sobre base granular de 20 cm de gruix, inclòs transport de residus a 
l'abocador  16,86 € 

Reposició de paviment de panot gris, qualsevol forma i tamany, sobre capa de morter 
de ciment i base de formigó H-150 de 10 cm de gruix, amb beurada de c.p. i rentat de superfície 
 22,72 € 

Reposició de paviment de panot especial  qualsevol forma i tamany, sobre base de 
formigó H-150 de 10 cm de gruix, amb beurada de c.p. i rentat de superfície   
 22,72 € 

Reposició de paviment de formigó fins a 20 cm de gruix i resistència, característica H-
150 amb rejuntat amb líquid de cura  18,93 € 

Reposició de paviment de llamborda, segellat i sobre base d'arena de 10 cm de gruix 
  37,51 € 

Reposició de paviment de llamborda, segellat i sobre jaç de formigó, H-150 de 10 cm 
de gruix  45,09 € 

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm de gruix 
sobre base granular (tot-u) de 15 cm de gruix compactat 100% PM i subbase granular (sauló 
garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs d'emprimació i d'adherència 
 39,37 € 

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb dues capes de 4 cm de gruix 
sobre base granular (tot-u) de 20 cm de gruix compactat 100% PM i subbase granular (sauló 
garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs d'emprimació i d'adherència 
 42,44 € 

Reposició de paviment aglomerat bituminós D-20 amb capa de trànsit de 5 cm i capa 
intermitja de 7 cm de gruix sobre base granular (tot-u) de 20 cm de gruix compactat 100% PM 
i subbase granular (sauló garbellat) de 20 cm de gruix i compactat 95%, inclosos els regs 
d’emprimació i d’adherència  45,44 € 

SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2006 i, 
regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de la 
CUP) i 6 abstencions (grups de CiU i del PP). Durant la votació es trobava absent 
momentàniament del saló de sessions el regidor Francisco Romero. 
 
En nom de l’equip de govern defensa el dictamen Joan Pareta, que destaca que la proposta 
tarifària ha estat aprovada per unanimitat pel consell d’administració de l’empresa. En general, 
l’increment s’ajusta a l’IPC arrodonit. Es tracta d’una proposta moderada, que implica que en el 
cas dels aforaments l’augment mitjà en el rebut bimensual sigui d’un euro. Per ajustar els 
percentatges, l’increment en el cas del sistema d’aforament  supera l’IPC, i en el sistema de 
comptador se situa per sota d’aquest índex de preus. 
 
Josep Ramon (PP) i Aureli Ruíz (CiU) fan palesa la seva abstenció pel fet que s’incrementa per 
sobre de l’IPC la tarifa en el cas dels aforaments, quan aquests els tenen generalment habitatges 
antics que sovint pertanyen a gent gran amb pocs recursos econòmics. 
 
 
IX. ADHESIÓ AL PACTE PER LA SALUT 
 
Se sotmet al ple el dictamen que, després d’una precisió final de redacció, és el següent: 
 



 48

Des de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la 
Salut es planteja la possibilitat de crear un Pacte per a la Salut a la comarca de l’Alt Penedès, 
al qual s’hi puguin adherir  el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès i la resta de municipis de la comarca. 

La voluntat d’aquest pacte es crear una organització comuna amb personalitat jurídica 
pròpia i independent de les dels seus membres, que adoptaria la forma de Consorci i que en 
principi tindria les següents finalitats: 

- Planificació, programació i avaluació en els àmbits sanitaris i sociosanitaris a la 
comarca amb la col·laboració del Catsalut i el Departament de Salut. 

- La determinació dels criteri per a la priorització de la distribució dels recursos 
econòmics afectats al finançament dels serveis i les prestacions que configuren les diferents 
xarxes de responsabilitat pública que conformen el sistema de salut. 

- El foment d’aliances estratègiques i programes de gestió compartida entre els 
proveïdors de serveis d’aquest sector. 

- La gestió i execució, en cas que es consideri oportú, d’actuacions i programes en 
matèria de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència i 
rehabilitació, d’acord amb les directrius del Pla de Salut i el Pla de serveis. 

-El foment de la participació comunitària en les actuacions i programes sanitaris, com 
a un dels eixos essencials que han d’articular el treball d’aquest govern sobre el territori. 

- La humanització dels serveis sanitaris i el foment de la igualtat de tracte, l’equitat 
d’accés, la qualitat dels serveis i la garantia en un temps màxim d’espera per a tots els pacients 
i usuaris dels centres i serveis en el sector de la salut. 

- El desenvolupament d’aquelles tasques que li delegui qualsevol de les administracions 
que participen en el consorci així com assumir aquells encàrrecs de gestió que li siguin 
encomanats en l’àmbit de la salut. 
 

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
1.- Adherir-nos, com a Ajuntament, al Pacte per a la Salut promogut pel Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Servei Català de la Salut. El 
consorci que pugui crear-se comptarà amb la participació de la Generalitat de Catalunya. 

2.- Traslladar el present acord a les entitats interessades.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Salut Francisco Álvarez destaca que es tracta de fer possible la participació del 
món local en la gestió sanitària. Cal participar-hi juntament amb altres municipis i el Consell 
Comarcal. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al dictamen, i Josep Ramon (PP) s’interessa per si 
tindrà algun cost per l’Ajuntament, pregunta que és contestada en sentit negatiu per l’alcalde. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que no acaba d’entendre la proposta. Es pretén crear un nou ens amb 
personalitat jurídica, però s’ignora quin cost tindrà i qui el pagarà, on se situarà la seva seu, qui 
en formarà part, si la Generalitat hi participarà o no, quines funcions tindrà, etc.. Ja existeix el 
Consell Comarcal (aplega els municipis) que pot treballar juntament amb el Departament de 
Salut, i no se sap perquè serveix el nou ens, quan n’hi hauria prou segurament amb constituir 
una comissió. Una cosa és participar i una altra gestionar no se sap massa bé què ni com. 
 
Francisco Álvarez contesta que no es parla d’un traspàs de competències, sinó de redistribuir els 
recursos. L’assignació de recursos sanitaris serà decidida per un consorci participat en un 50% 
per la Generalitat, i en l’altre 50% pel món local. 
 
L’alcalde Marcel Esteve diu que la implicació de la Generalitat es mantindrà (els recursos, la 
gerència, etc. els hi posa), i només es tracta de que el món local (municipis i Consell Comarcal) 
participin activament en la planificació i la gestió sanitària. Es pretén portar a terme una primera 
experiència de participació local en la matèria, i recorda que la majoria de municipis del 
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Penedès ja han adoptat el mateix acord. No és cert, d’altra banda, que els Consells Comarcals 
siguin uns ens representatius dels municipis. 
 
També el regidor Coordinador de Govern Ramon Xena intervé per afirmar que es tracta d’una 
iniciativa de la Generalitat. Hi ha el propòsit de  crear a Catalunya nous ens que gestionin els 
recursos sanitaris en el territori, amb la participació activa dels municipis i dels Consells 
Comarcals. S’ha proposat als municipis de la comarca com experiència pilot i ho han acceptat, i 
lògicament s’hauran de gestionar recursos (ho va confirmar la consellera de Salut), per la qual 
cosa és necessari disposar d’una entitat (com el consorci) dotada de personalitat pròpia.  
 
Finalment, Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la proposta, però condicionant-ho al fet de 
rebre en el futur més informació, i sempre deixant clar que si s’han de gestionar serveis de la 
Generalitat caldrà portar a terme l’assignació de recursos suficients. Ha de quedar clar també 
que la Generalitat formarà part del consorci. L’alcalde diu que és obvi que la Generalitat hi ha 
de participar, i que si convé es redactarà l’acord en els termes necessaris en aquest sentit; també 
l’alcalde manifesta que la gestió del Consorci no costarà diners a l’Ajuntament. 
 
 
X. ADMINISTRACIÓ FM 2006 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 10 d’octubre de 2005, amb el redactat següent: 
 

“Nomenar Administradors/es de la Festa Major 2006 de Vilafranca del Penedès que ha de 
celebrar-se l’any vinent, a les persones següents: 
  RAMON MARTINEZ MANSILLA, DNI 77.067.385 C 
  GEMMA LLOP BERTRAN, DNI 77.316.666 G 
  JOSEP M. VIVES CÓRDOBA, DNI  77.307.684 S 
  SÒNIA GARCÍA PÉREZ, DNI 46.632.072 D 
  DAVID VIZCAÍNO DÍAZ MERINO, DNI 77.310.738-X 

De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el dia 11 de 
febrer de 1980, es donarà compte d’aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que es 
celebri”. 
 
Es fa constar que abans de l’inici de la sessió els administradors han estat presentat als membres 
del consistori, i a l’inrevés. 
 
L’alcalde demana que consti en acta la felicitació a les cinc persones nomenades, i l’agraïment 
pel fet que hagin acceptat el càrrec i el repte que suposa. 
 
 
XI. FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que mitjançant una escriptura pública de data 1 de juliol de 2004, i per escissió de 
la “Fundació Privada Tallers de Catalunya”, es va constituir l’entitat “Fundació Privada Mas 
Albornà”, domiciliada al municipi veí d’Olèrdola. 

Atès que la “Fundació Privada Mas Albornà” té les finalitats previstes en els seus 
estatuts socials, consistents bàsicament en la promoció i la inserció laboral i social de persones 
amb especials dificultats d’inserció. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha estat convidat a formar part del 
Patronat de l’esmentada fundació privada, mitjançant la figura de l’alcalde. 

Atès que es considera adient acceptar aquesta invitació, amb la finalitat de poder 
col·laborar en la realització de les finalitats de la fundació, s’ 
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ACORDA: 
1. Acceptar l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès el càrrec de patró i membre del 

Patronat de l’entitat “Fundació Privada Mas Albornà”. 
2. La qualitat de patró l’exercirà l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través de la 

persona que en cada moment ostenti la condició d’alcalde. Es fa constar que, mentre ostenti el 
seu càrrec d’alcalde de Vilafranca, representarà l’Ajuntament en el si del Patronat l’Il·lm. 
senyor Marcel Esteve i Robert, qui trobant-se present en la sessió accepta el càrrec. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En nom de l’equip de govern, Ramon Xena afirma que es tracta d’acceptar el càrrec de patró de 
la fundació, de forma que l’Ajuntament hi serà present com ja succeeix amb altres entitats 
(l’Espiga, Entrem-hi, etc.). És necessari col·laborar en la integració social i laboral de persones 
amb dificultats, especialment amb discapacitats. Tot i que es tractarà en el futur, és possible que 
s’aposti per cedir a la fundació els terrenys que necessita per a les seves activitats, com pot 
passar també en el cas de l’Espiga. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a aquesta política, i s’interessa per la cessió de 
terrenys. Ramon Xena contesta que ara només s’accepta el càrrec de patró; dels terrenys se’n 
parlarà més endavant, i tots els grups municipals seran informats i podran opinar. 
 
Josep Ramon (PP) dóna també suport a la moció, com ho farà també en el futur si escau  
respecte de la cessió de terrenys. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a ajudar les persones discapacitades. Votarà a favor i, 
quant a la futura cessió de terrenys, un dels patrons de la fundació li va comentar que pretenien 
una cessió d’ús, i no de propietat. La fórmula de cessió d’ús és la pregonada per CiU. Ramon 
Xena contesta que la qüestió dels terrenys serà tractada en el futur, i no és el que es discuteix en 
aquest moment. També l’alcalde Marcel Esteve afirma que la fundació porta a terme una funció 
social rellevant, i que ha de continuar la seva tasca i créixer. Caldrà cercar la millor fórmula de 
col·laboració, i el ple tindrà ocasió de discutir-la democràticament. 
 
 
XII. CANVI COMPOSICIÓ CONSELL MEDI AMBIENT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que en diversos òrgans i organismes municipals hi ha representats els diferents 
grups municipals del consistori, mitjançant regidors o regidores o bé per persones que no 
ostenten la condició de càrrecs electes locals. 
  Atès que el grup municipal del PP ha presentat un escrit demanant la substitució del 
seu representant enm el Consell Municipal de Medi Ambient, la qual petició s’ha d’acceptar,  

 
S’ACORDA 
1.  Disposar el cessament, com a membre del Consell Municipal de Medi Ambient, de 

Joan Morató Mascaró. En la seva substitució, es nomena membre d’aquest Consell, Borja 
Martín Sànchez. 

2.  Notificar aquest acord a la persona substituïda i a la nomenada, i als órgans i 
organismes afectats. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
XIII. MOCIÓ DOMINI “.CAT” 
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Es dóna lectura a la següent moció que presenten els grups de CiU, Socialista –PSC-ICV-, 
d’ERC i de la CUP: 
 

La consecució d'un domini propi de primer nivell d’Internet (TLD) ha estat des de fa 
anys una aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura que Internet 
influeix cada cop més en l'activitat econòmica, social i cultural de tots els col·lectius humans, es 
fa evident la necessitat que la nostra llengua i la comunitat humana que l’empra tinguin una 
presència pròpia a la xarxa. I que aquesta presència sigui fàcilment identificable. 

L’Associació PuntCAT formada per entitats que volen ser una associació 
representativa de la societat civil catalana, perquè la llengua i la cultura catalanes són una 
comunitat que vol ser identificada a internet amb domini propi, va presentar el 16 de març de 
2004 a la ICANN (Internet Corportion For Assigned Names and Numbers) la candidatura per 
obtenir el domini “.CAT”. 

Aquest domini .CAT s’ha aconseguit. L’aprovació del domini “.cat” per part de la 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una notícia d’una 
extraordinària importància, ja que per primer cop la comunitat cultural catalana podrà 
disposar d’un domini propi a Internet. 

Amb aquesta aprovació, doncs, s’ha donat resposta a la voluntat expressada per la 
societat catalana mitjançant l’Associació Puntcat, entitat impulsora del reconeixement 
internacional de la realitat catalana. 

Sota el domini “.CAT” s’hi podran registrar dominis d’aquelles entitats, empreses i 
persones que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al foment de la cultura catalana. 

Per això, atès que la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
va autoritzar el passat divendres 16 de setembre la creació del domini “.cat” per a la comunitat 
cultural i lingüística catalana a la xarxa.  

Atès que el nou domini “.cat” pot ser utilitzat per qualsevol institució, empresa, o 
particular que formi part de la comunitat cultural catalana.  

Atès que aquest domini pot ser, doncs, un punt de trobada comú per a les pàgines web 
que ara usen dominis diversos (“org”, “.net”, “.es”). 

Entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma immediata, sinó que 
necessitarà passar els tràmits preceptius per a la incorporació d’aquest nou domini. 

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
Primer. Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en el seu 

conjunt (empreses participades, consorcis, fundacions, patronats) afegirà el domini “.cat” als 
llocs web municipals, esdevenint aquest el domini de referència en la presència del consistori a 
la xarxa. 

Segon. Es dóna trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la 
Generalitat de Catalunya, a les associacions municipalistes de Catalunya i a la Fundació 
PuntCAT. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Josep M. Figueras (CIU) recorda que la fase reivindicativa ha finalitzat, i que es tracta d’una 
moció en certa forma protocol·lària. És cert que en el ple se n’ha parlat, i que Otger Amatller va 
fer una proposta acceptada per l’equip de govern. De tota manera, és positiu formalitzar el 
compromís, i animar la ciutadania i les empreses a fer ús del nou domini. 
 
Otger Amatller (CUP) esmenta que la moció és reiterativa (la CUP ho va plantejar ja) però la 
recolzarà. La proposta de la CUP invitava a incentivar les empreses i entitats a adherir-se també 
al domini “.cat”. 
 
Ramon Xena (ERC) i Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) donen també suport a la 
moció. Romero afegeix que el dia següent d’aprovar-se el nou domini va donar instruccions 
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d’acollir-s’hi tan aviat com fos possible, i que quant a les entitats independents es farà arribar la 
proposta, però elles mateixes ho hauran de decidir. 
 
 
XIV. MOCIÓ ESTATUT DE CATALUNYA 
 
En aquest punt de l’ordre del dia hi havia una moció del grup de CiU, de suport al nou Estatut 
de Catalunya aprovat pel Parlament el 30 de setembre passat. 
 
Pere Regull (CiU) retira la moció per donar suport a la que es tractarà en el punt següent de 
l’ordre del dia, tenint en compte que després de presentar la seva van pactar un text unitari les 
dues entitats municipalistes de Catalunya. Regull celebra que el Parlament hagi aprovat per 
àmplia majoria un Estatut bastant bo (bilateralitat en la negociació Catalunya-Espanya, 
recaptació dels impostos per la Generalitat, reconeixement de Catalunya com a nació, etc.). 
 
 
XV. MOCIÓ ESTATUT DE CATALUNYA 
 
Es presenta la moció següent per part dels grups municipals Socialista (PSC-ICV), d’ERC i de 
CiU: 
 

El Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 ha aprovat la 
Proposició de llei orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i es 
deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut inicia la seva tramitació davant les Corts 
Generals per ser aprovat com a llei orgànica i posteriorment votat en referèndum pel poble de 
Catalunya. 

Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha aprovat, 
per una àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran avenç per l’autogovern i el 
reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut que té per objectiu la millora del benestar de 
totes les persones que viuen i treballen a Catalunya. 

El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), és partícip d’aquest 
moment de la història del nostre país i vol donar suport al text estatutari aprovat pel Parlament 
de Catalunya. 

La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a 
administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional, garantint més 
autonomia municipal i incrementant les seves competències. 

 
Per tot això exposat anteriorment, el Ple ACORDA: 
PRIMER.- DONAR SUPORT a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple 

del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a Proposició de llei 
orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació. 

SEGON.- DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el projecte d’Estatut a la ciutadania. 
TERCER.- CONVIDAR les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya. 
QUART.- INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i el 

Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del Parlament de 
Catalunya.  

CINQUÉ.- TRASLLADAR aquesta Moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri d’Administracions Públiques. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 en contra, corresponents aquests als grups 
del PP i de la CUP. 
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Ramon Xena (ERC) manifesta que ERC vol que finalment s’aprovi l’Estatut sencer, sense 
retallades. La dreta espanyola i el seu entorn mediàtic han reaccionat en contra de la proposta 
d’Estatut aprovada pel Parlament, i veus com les del Rei i altres pregonen la unitat de la nació 
espanyola. A parer de Xena, no s’han de respondre les reaccions catalanofòbiques, sinó que s’ha 
de mantenir la serenitat. Cal dialogar i lluitar pel reconeixement d’un Estat divers i 
plurinacional, tot rebutjant postures restrictives i centralistes respecte de l’Estatut. El president 
del Govern central ha de respectar la seva paraula de recolzar i fer aprovar l’Estatut votat 
afirmativament per una amplíssima majoria del Parlament. Cal mobilitzar la societat, i esperar 
que l’esquerra espanyola no es comporti igual que la dreta. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix a quasi tot el discurs de Xena. L’Estatut aprovat pel Parlament 
reconeix que Catalunya és una nació, que els catalans podem administrar els nostres diners, que 
ens obliguem a negociar la taxa per solidaritat i la contribució als serveis generals i que podem 
negociar de tu a tu, sense haver de dependre de qui mani a Madrid. És trist que això provoqui 
tant d’enrenou en la dreta espanyola i en algun personatge de l’esquerra. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que l’Estatut és una mostra de la gairebé 
unanimitat assolida en el si del Parlament, encara que a Catalunya també hi ha una certa dreta 
cavernícola. És positiu conèixer i divulgar l’Estatut, també entre els catalans, i el suport des del 
municipalisme al text aprovat és necessari. 
 
Otger Amatller (CUP) expressa el seu escepticisme sobre els suposats actes de divulgació de 
l’Estatut que estan apareixent en forma d’anuncis. La CUP és independentista i no vol pertànyer 
a l’Estat espanyol. La llibertat es té o no es té, i no se n’ha de negociar el grau. Amatller 
considera que els catalans no ens hem de negar a nosaltres mateixos el dret a 
l’autodeterminació. L’Estatut ens permet recaptar, però ens obliga a pagar a l’Estat; a més, no 
inclou a parer seu mecanismes de justícia social ni reconeix el català com a única llengua 
oficial. Votarà en contra de la moció. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès el seu vot contrari a la moció, com ja ho va fer el PP en el Parlament. 
En termes polítics Catalunya no és una nació, i l’Estatut incorpora un sistema de concert 
econòmic encobert que és inconstitucional i trenca el sistema. S’hauria d’apostar per una millora 
progressiva del finançament de la Generalitat. Tampoc no és adient el sistema de blindatge de 
competències. Remarca que el PSC va presentar algunes esmenes en aquest sentit, i que moltes 
persones vinculades a l’esquerra es mostren crítiques amb l’Estatut aprovat a nivell de proposta. 
Fins i tot en els darrers dies el president Rodríguez Zapatero ha criticat alguns aspectes de 
l’Estatut, i d’acord amb les enquestes és molt discutible que disposar d’un nou Estatut sigui una 
necessitat sentida per la ciutadania com a prioritària. 
 
L’alcalde Marcel Esteve diu que el país avança quan hi ha acord, tant parlamentari com ciutadà. 
L’Estatut afirma que Catalunya és una nació (es tracta d’una evidència), la qual cosa no es 
contradiu amb la necessària convivència amb els altres pobles de l’Estat. També parla de 
municipalisme, de drets socials, de pluralitat, etc. 
 
 
XVI. MOCIÓ CONTRA L’HOMOFÒBIA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 

Aquest Ajuntament, a proposta de la CUP, va aprovar una moció en què es va declarar 
Vilafranca com a “Municipi per la diversitat sexual”  comprometent-se a dur a terme diferents 
mesures per avançar cap a l'eradicació de l'homofòbia, l'equiparació legal,  l'educació en la 
diversitat sexual i la normalització i visibilitat social del fet homosexual i transsexual. 
En el mateix sentit, en el Ple de maig es va aprovar una moció de la CUP que instava a actuar 
amb tolerància zero sobre qualsevol tipus d'actuació homòfoba i a prendre les mesures legals 
pertinents. 
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No obstant això, les i els penedesencs hem hagut de veure com l'alcalde de Pontons  
Lluís Caldentey (PP), continua ocupant el seu càrrec com a conseller del Consell Comarcal, tot i  
definir les persones homosexuals com a “tarats”. 

Donat que no s'ha pres cap mesura legal contra aquest, passat un temps prudencial, i  
que creiem que un conseller que va fer unes declaracions homòfobes no és una persona digne 
per ocupar aquest càrrec. 
 

Per tot això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
Que l'equip de govern insti al Consell Comarcal a sancionar al representant del Partit 

Popular, per tal que aquests tipus d'actituds no es repeteixin mai més. 
Igualment es trasllada al Partit Popular que prengui mesures al respecte per evitar 

situacions de discriminació per orientació sexual. 
 
Aquesta moció ha obtingut 1 vot a favor (CUP), 1 en contra (PP) i 18 abstencions (resta de 
grups), per la qual cosa no ha estat aprovada. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que ha passat temps des de les declaracions de Lluís Caldentey, i 
malgrat l’enrenou ocasionat ni el Consell Comarcal ni el PP han actuat com calia. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Ell coneix bastant bé Caldentey, i està segur 
que no és homòfob ni adopta actituds discriminatòries. En el marc del debat d’una llei que 
permetia el matrimoni de parelles del mateix sexe va fer unes declaracions desafortunades, i ja 
va demanar disculpes. 
 
Ramon Xena, Pere Regull i Josep Colomé, en nom dels grups d’ERC, de CiU i Socialista (PSC-
ICV) respectivament, anuncien la seva abstenció, ja que el Consell Comarcal no està facultat per 
adoptar sancions contra Lluís Caldentey, tot i que els portaveus van reprovar les seves 
declaracions en el seu moment. 
 
A la vista de l’empat en la votació, i després d’una invitació de l’alcalde per tal que la moció fos 
retirada (invitació no acceptada per Otger Amatller) s’ha repetit amb el mateix resultat, quedant 
la proposta rebutjada davant la inexistència de més vots afirmatius que negatius. 
 
Posteriorment Otger Amatller ha demanat poder reformular la moció, petició no acceptada 
tenint en compte que ja s’havia produït la votació. No obstant, Otger Amatller es reserva el dret 
a plantejar-la reformulada quant als seus termes en un proper ple. 
 
 
XVII. MOCIÓ LLENGUA OCCITANA 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups de la CUP i de CiU. 
 

El proper dissabte 22 d'octubre a la ciutat occitana de Carcassona tindrà lloc una gran 
manifestació per la defensa de la llengua occitana. 

Occitània és una nació sense estat formada per 8 departaments sota administració de 
l'Estat francès, diverses valls de l'Estat italià i la Vall d'Aran a l'Estat espanyol. 

Només a les valls que es troben a l'Estat italià i a la Vall d'Aran, la llengua occitana 
gaudeix de certes mesures legals que en garanteixen el seu desenvolupament. A l'Estat francès 
però, l'occità es troba en una situació legal catastròfica així com la resta de llengües 
minoritzades que encara es parlen a l'Estat francès: català, èuscar, bretó i cors. 

Amb aquesta manifestació es vol  denunciar el lingüicidi de l'Estat francès vers l'occità, 
una llengua que veu amenaçada la seva transmissió degut a la manca d'una política positiva 
pel seu desenvolupament. 

La comissió organitzativa d'aquesta manifestació “Manifestar per l'occitan” que 
agrupa diverses entitats que treballen en la defensa de l'occità, ha elaborat un manifest que 
recull diverses reivindicacions per garantir el desenvolupament normal de l'occità: un servei 
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públic de ràdio i televisió en occità, ajuts públics per la creació editorial, el teatre, el cinema i 
la música en llengua occitana, l'ensenyament en occità, l'ensenyament de la llengua, la cultura i 
la història d'Occitània, el respecte de la toponímia pròpia, la realització de campanyes en pro 
de l'ús social de l'occità...entre d'altres. 

És important dir que el territori occità on l'ús social de l'occità és més alt i la seva 
situació legal és més favorable és la Vall d'Aran, no obstant cal prendre més mesures per tal 
d'avançar en la normalització lingüística de la Vall com podria ser l'augment de programació 
en occità de Televisió de Catalunya ja que actualment només realitza un informatiu setmanal a 
TV3 en desconnexió per la Vall d'Aran i petits espais al Club Súper3.  

 
Per tot això, s’ACORDA: 
1.Que aquest Ajuntament s'adhereixi al “Manifest per l'occitan”(veure annex)i doni 

suport a la Manifestacion per la Lenga Occitana  a través del web: 
www.manifestarperloccitan.com 

2.Que aquest Ajuntament faci arribar una carta al govern francès on s'informi de 
l'adhesió   d'aquest Ajuntament al “Manifest per l'occitan” i s'exigeixi el respecte per la 
diversitat lingüística així com l'oficialitat de l'occità, el català, el basc, el bretó i el cors. 

3.Que aquest Ajuntament faci arribar una carta a la Generalitat i a la Coorporació 
Catalana de Ràdio i Televisió on s'informi de l'adhesió d'aquest Ajuntament al “Manifest per 
l'occitan” i demani més espais en occità a Televisió de Catalunya i a Catalunya Ràdio. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport al Manifest, i explica les raons de la seva postura. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, i recorda que la llengua catalana té un estatus 
que res no té que veure amb el tractament que França atorga a l’occità i a altres llengües. 
 
Joan Ríos (ERC) recolza la moció. A Catalunya estem molt millor que a França des del punt de 
vista lingüístic, però encara queda molt camí per fer. Cal potenciar i defensar la llengua. 
 
Josep M. Figueras (CiU) comenta que la llengua no només s’ha de respectar, sinó també 
potenciar-la activament, per exemple a través de la televisió. La majoria d’occitans estan a 
França, i tenen menys protecció que els occitans de Catalunya (Val d’Aran) o d’Itàlia. Pere 
Regull (CiU) manifesta que estem lluny de la necessària normalització del català; com exemple, 
afirma que fa pocs dies es va haver de celebrar que Madrid ens permetés mantenir la 
llicenciatura universitària en filologia catalana, manteniment aquest que mai no s’hauria d’haver 
posat en qüestió 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que com en altres ocasions similars el seu 
grup donarà suport a la moció. Cal ser solidaris amb les realitats i les activitats culturals 
reprimides. Patro Recober (del mateix grup municipal) subratlla que és paradoxal que el PP 
negui que Catalunya sigui una nació, per donar suport després a un Manifest com aquest en què 
s’assegura que Occitània és una nació; li contesta Josep Ramon (PP) que el seu suport es 
refereix a la qüestió de la llengua. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) presenta una pregunta per escrit que facilita al secretari, sobre els ajuts 
municipals al lloguer de pisos per a la gent jove (dotació pressupostària minsa i retard en la 
tramitació dels ajuts). La pregunta serà registrada i es tramitarà per a la seva resposta per escrit. 
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b) Josep Ramon (PP) fa referència als processos selectius per a cobrir noves places d’agent i de 
caporal de la Policia Local, i pregunta si les places s’han cobert i com ha anat el procés. Xavier 
Lecegui contesta que els processos es troben en marxa, però que contestarà per escrit sobre la 
seva situació exacta. 
 
L'alcalde demana que consti en acta la felicitació de tot el consistori per la recent maternitat de 
la regidora Emília Torres (mare del nen Albert), i també per la paternitat del regidor Joan 
Recasens (pare de la nena Laura), i dona la benvinguda als nous nadons. Tot seguit, l’alcalde 
aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari,                                                               Vist i plau 
            L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                     Marcel Esteve i Robert 
 
 
 


