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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 10/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 d’octubre de 2004 
Horari: de 20,01 h. del 19-10-04 a 00,15 h. del 20-10-04 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. 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   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta 
 
Per tant, assisteixen a la sessió tots els membres de la corporació. 
  
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions 
plenàries de dates 20 de juliol i 21 de setembre de 2004. 
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Aquestes actes s’aproven per assentiment. Tanmateix, el regidor de CiU Fernando 
García constata que a la pàgina 7 de l’acta de 20 de juliol es recull la manifestació de 
l’alcalde en el sentit que el grup de CiU abandona els plens; l’acta s’ha de mantenir en 
aquests termes perquè aquestes van ser les paraules de l’alcalde, però fa un prec en el 
sentit que l’alcalde rectifiqui, ja que el grup de CiU només ha abandonat un ple. 
L’alcalde Marcel Esteve es mostra d’acord amb la rectificació o puntualització 
esmentada. 
 
 
I. ORDENANÇA MILLORA DE FAÇANES 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’actual Ordenança municipal reguladora de la col·laboració 
municipal en l’arranjament de façanes, aprovada pel ple municipal el dia 14 d’abril de 
1987, ha de ser objecte de diferents modificacions, amb la finalitat d’adaptar-la a les 
noves necessitats i a la legislació vigent. 

Atès que l’Ordenança fins ara vigent ja va haver de ser objecte d’un acord 
exprés de caràcter interpretatiu adoptat per la Comissió de Govern el 18 de gener de 
1999, amb la finalitat essencial de poder incrementar les subvencions en els supòsits 
d’intervencions de millora de façanes en edificis catalogats, inventariats o inclosos en 
l’àmbit del PERI del nucli antic. 

Atès que entre els canvis necessaris, destaquen els següents: 
a) L’import màxim de cada subvenció passa de 1.803,04 € a les quantitats de 2.000, 

6.000, 4.000 i 3.000 €, segons que es tracti d’edificis en general, catalogats, 
inventariats o pertanyents a l’àmbit del PERI del nucli antic, respectivament. 
Aquests màxims s’entendran actualitzats anualment d’acord amb l’evolució de la 
quantia de la partida pressupostària.  

b) Tal com ja establia l’acord de la Comissió de Govern de 18 de gener de 1999, el 
percentatge màxim de subvenció, respecte del cost total de l’actuació, és del 3% 
amb caràcter general, però experimenta importants augments tractant-se d’edificis 
catalogats, inventariats, pertanyents a l’àmbit del PERI del nucli antic o ubicats a 
la plaça de la Constitució (estudi cromàtic). 

c) Lògicament, no existeix un dret subjectiu a la subvenció, per la qual cosa les 
quanties i els percentatges màxims establerts es condicionen a l’existència de 
partida pressupostària específica i suficient. Serà el ple, en aprovar el pressupost, 
l’òrgan que decidirà per tant la quantia total dels ajuts per aquests conceptes. 

d) Malgrat que s’ha de ratificar i de concretar en les Ordenances fiscals 
corresponents, l’Ordenança fa referència als beneficis fiscals que es concediran en 
tributs com l’impost sobre construccions o les taxes corresponents. 

e) Amb la finalitat d’evitar una situació injusta, com el fet que les primeres 
subvencions sol·licitades durant l’any esgotin pràcticament la partida 
pressupostària anual, es farà una convocatòria pública anual (o dues de 
semestrals) per a la presentació de sol·licituds de subvenció, de forma que la 
distribució de la partida pressupostària pugui ser equitativa d’acord amb els 
recursos disponibles. 

f) Per raons d’economia procedimental i d’eficiència, es descarta l’atorgament de 
subvencions inferiors a 100 €. Si es dóna aquest cas, no s’atorgarà la subvenció, i 
el seu import es distribuirà entre la resta de sol·licituds presentades. 
Atès que tenint en compte el nombre de preceptes de l’Ordenança afectats s’opta 

per aprovar novament el seu text íntegre. 
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Vist el projecte d’Ordenança elaborat, s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la col·laboració 

municipal en la millora de les façanes, d’acord amb el text incorporat a l’expedient, 
que consta de nou articles, una disposició derogatòria i una disposició final. 

2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública 
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a 
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual 
podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança 
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria 
en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la publicació 
del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor Joan Pareta manifesta que es tracta d’adaptar l’Ordenança a les noves 
necessitats i a la nova legislació. El dictamen ja reflecteix els canvis que s’hi 
introdueixen, i es pretén estimular els ciutadans per tal que millorin l’estat de les 
façanes dels seus edificis. En tot cas, estem en presència d’una aprovació inicial, i 
s’obre ara un període d’informació pública. 
 
Otger Amatller (CUP) considera positiva l’Ordenança, tot i que es reserva el dret de 
rellegir-la i de presentar si escau alguna al·legació. 
 
 
II. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Es proposa 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 majors ingressos, baixes de partides 
que ofereixen sobrant i minoració d’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: 
3.51101.46200 Aportació Ajuntament Els Monjos.-  
 camí dels Monjos a Pacs ............................  5.900,00 
2.45101.60000 Expropiació terreny zona esportiva...........  284.885,00 
4.52101.60101 Complem. antena televisió a Sant Pau ......  20.000,00 
2.42201.63200 Complem.construcció llar infants La Girada 99.388,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.....   410.173,00 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.31302.13000 Personal laboral.-serveis socials ...............  2.150,40 
2.42202.13000 Personal laboral.- escoles..........................  1.837,64 
3.46306.13000 Personal laboral.- noves tecnologies.........  15.395,00 
4.46301.13000 Personal laboral.- comunicació.................  1.000,00 
5.43202.13000 Personal laboral.- vies públiques ..............  5.100,00 
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1.12102.13100 Suplències....................................................  107.282,62 
3.32202.13100 Cursos Formació Ocup.- sous....................  10.379,00 
3.32204.13100 Plans ocupació.- nous filons d’ocupació...  3.625,77 
3.32218.13100 Projecte Emruta.- sous ...............................  511,80   
3.32222.13100 Programa Equal Emergim (2.acció)-sous.  2.000,00 
5.43201.15100 Treballs indeterminats – funcionaris .........  60.000,00   
3.62201.15100 Treballs indet. Fires i festes-funcionaris ...  2.200,00 
5.43201.15101 Treballs indeterminats – laborals ..............  6.000,00 
3.62201.15101 Treballs indet. Fires i festes- laborals .......  481,00 
1.31101.16000 Quotes seguretat social ..............................  4.522,69 
3.32202.16000 Cursos Formació Ocup.- seg-social. .........  3.430,00 
3.32218.16000 Projecte Emruta – seg.soc..........................  525,36 
3.51101.21001 Manteniment de camins..............................  15.000,00 
5.43204.21200 Manteniment edificis municipals ...............  48.000,00 
1.12103.22002 Material d’informàtica ...............................  2.000,00 
3.62101.22100 Energia elèctrica.- Carnisseria i mercats..  6.200,00 
1.12101.22104 Vestuari general..........................................  17.000,00 
3.43201.22601 Representació àrea desenvolup. ciutat ......  1.500,00 
4.46301.22602 Publicitat mitjans de comunicació.............  12.000,00 
2.41204.22608 Salut.............................................................  200,00 
2.41302.22608 Omic ............................................................  5.136,13 
3.32208.22608 Funcionament IDAP...................................  296,39 
3.32212.22608 Prog.nous filons d’ocupació.-funcionament 6.421,75 
3.45402.22608 Alberg.- funcionament ................................  4.300,00 
4.11101.22608 Despeses d’atencions especials..................  11.060,00 
4.45102.22608 Arxiu fotogràfic...........................................  2.000,00 
4.46310.22608 Campanya civisme......................................  7.600,00 
5.44201.22700 Recollida d’escombraries...........................  1.800,00 
  
5.44202.22700 Neteja viaria................................................  20.900,00 
5.44201.22701 Recollida selectiva de cartrons ..................  468,00 
1.12103.22711 Informàtica.- contractes de serveis............  6.000,00 
1.12106.22711 Contractes serveis.- psicotècnics ...............  4.500,00 
1.12103.22712 Manteniment equips informàtics................  6.000,00 
1.32101.23300 Formació.....................................................  750,00 
4.52101.44400 Transfer. corrent a SERCOM, S.L. ............  54.500,00 
5.51400.44400 Transfer. corrent a SOVIPAR, S.L.............  25.500,00 
3.51301.46500 Transfer. al Consell Comarcal Alt Pdès....  1.250,00 
2.45101.46700 Transfer. al Consorci Normalització Lingüi. 4.090,68 
3.31303.48200 Fundació Pro-Penedès.- serv.pro-domicili  8.420,00 
3.32301.48900 Aportació Associació Entrem-hi ................  4.975,81  
3.43204.48900 Transfer. rehabilitació facanes ..................  6.000,00 
2.45101.48901 Entitats culturals i juvenils.-convenis ........  4.800,00 
3.43204.62200 Auditori municipal ......................................  862.417,93 
1.12101.62500 Mobiliari oficines........................................  3.500,00 
5.43202.62530 Mobiliari vies públiques i jardineria .........  20.000,00 
5.43204.63200 Millores Casa de la Vila.............................  49.250,00 
2.45101.63200 Equipaments culturals ................................  12.004,00 
2.45104.71000 Transfer. capital Patronat Mpal.Cal Bolet  45.608,00 1.507.889,97 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM......   1.918.062,97 
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F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
5.22201.12000 Retrib. bàsiques.- Policia Local.................  26.191,00 
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia Local ................  46.457,00 
5.22201.12101 Festius.- Policia Local................................  5.000,00 
3.32205.13100 Plans Ocupació Generalitat- sous .............  64.150,31 
3.32205.16000 Plans Ocupació Generalitat-seg.soc. ........  7.430,00 
3.62101.21200 Manteniment mercats municipals ..............  2.000,00 
1.12101.21300 Equips d’oficina..........................................  1.000,00 
1.12101.22000 Material oficina serveis grals. ...................  2.000,00 
1.12201.22000 Material fotogràfic IBI i Urbanisme..........  900,00 
1.12104.22608 Getsió de compres.......................................  1.769,00 
2.31301.22608 Pla per la Igualtat.......................................  200,00 
2.31303.22608 Assistència social –Atenció primària.........  3.029,63 
2.42202.22608 Serveis d’educació......................................  12.000,00 
2.45101.22608 Actes culturals.............................................  200,00 
2.45401.22608 Funcionament Etcètera ..............................  800,00 
3.46306.22608 Foment noves tecnologies ..........................  3.625,77 
3.46308.22608 Funcionament centre NTIC........................  2.346,25 
4.46003.22608 Cooperació i desenvolupament.-gestió......  1.350,00  
4.46004.22608 Programa d’agermanaments .....................  1.037,16 
3.62101.22700 Neteja i vigilància mercats.........................  4.200,00 
3.43201.22711 Seguretat projectes i obres .........................     1.500,00 
2.45101.48900 Transfer. a entitats culturals i juvenils ......  3.400,00 
1.12101.62501 Adquisició fotocopiadores..........................     2.000,00 192.586,12 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.  192.586,12 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
114.00 Impost s/increment valor terrenys..............     53.972,61 
  
282.00 Impost s/construccions i obres ...................  299.500,00 
310.02 Retirada de vehícles de la via pública .......  10.000,00 
311.01 Intervenció integral en activitats i instal. ..  175.000,00 
391.00 Multes de trànsit .........................................  169.810,00 
462.20 Diputació.- conveni serveis addicionals ....  31.957,00 
462.23 Subv, Diputació.- consum...........................  7.218,00 
462.28 Subv. Flor de Maig.- Campanya civisme...  7.000,00 
462.29 Diputació.- Beca formació .........................  750,00 
480.09 Particulars.- Campanya civisme................  600,00 
480.13 Particulars.- salut .......................................  200,00 
480.14 Particulars.- Funcionament centre NTIC..  1.168,24 
490.02 Unió Europea.- Foment noves tecnologies  1.552,00 
600.01 Alienació solar La Girada 2.......................  777.100,00 
755.01 Generalitat-Governació.- Subv. Auditori ..  290.000,00 1.825.827,85 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS..................   1.825.827,85 
 
BAIXA D’INGRESSOS: 
 
Concepte 
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791.01 Feder.- Subvenció auditori mpal.............  100.351,00 100.351,00 
 TOTAL BAIXA D’INGRESSOS...............   -100.351,00 
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 Baixes per transferència .........................   192.586,12 
 Majors ingressos .....................................  1.825.827,85  
 Baixes d’ingressos...................................  -100.351,00 
 TOTAL FINANCIACIÓ...........................  1.918.062,97 
 
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. 
 
El dictamen transcrit s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent 
aquesta al grup de la CUP. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica les modificacions principals 
proposades, fruit de la necessitat de fer alguns ajustaments i d’incorporar nous crèdits 
extraordinaris. Es preveuen noves inversions (expropiació de terrenys per ampliar la 
zona esportiva, antena de TV a Sant Pau que permetrà visualitzar millor la televisió a 
Vilafranca, completar la llar d’infants de la Girada, etc.). A més, es garanteix el 
finançament per poder construir el nou auditori municipal (reivindicació de diferents 
partits i forces polítiques en els seus programes electorals), projecte emblemàtic que va 
ser subvencionat de forma insuficient amb càrrec als fons FEDER, però pel qual s’han 
aconseguit noves subvencions de la Generalitat gràcies a les gestions del govern 
municipal, i particularment del regidor Coordinador de Govern. Es preveuen igualment 
transferències a SERCOM (regularització de conceptes), a SOVIPAR (reorganització 
del servei de grua) i al Patronat de Cal Bolet (acabament obres del teatre). 
 
Romero indica que es donen de baixa certes partides, com els plans d’ocupació (passa a 
finançar-los totalment la Generalitat), i s’incorporen majors d’ingressos, un d’ells per la 
venda a una entitat sense ànim de lucre, vinculada a UGT, de sòl a la Girada per a 
constuir-hi habitatge protegit. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta la seva abstenció, ja que es tracta de canvis i equilibris 
que vénen exclusivament de la gestió del govern municipal. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, especialment a les inversions previstes. La 
millora de l’antena permetrà veure millor la televisió sense necessitat d’abonar-se (si no 
es desitja fer-ho) a l’empresa AUNA, la llar d’infants és positiva i també la construcció 
de l’auditori. Tot i així, demana que es tingui en compte la necessitat de cercar 
finançament per a l’ampliació i la millora del Museu. 
 
Aureli Ruíz (CiU) remarca que és necessari ampliar la zona esportiva i també construir 
l’auditori, actuacions aquestes que abasten la meitat de l’import de la modificació 
pressupostària proposada. L’auditori és un tema cabdal i cal donar-li suport, però 
constata que el finançament que mancava s’aconsegueix gràcies a majors ingressos 
(venda de terreny, major recaptació en impost de construccions i multes, etc.) que són 
temporals o conjunturals, per la qual cosa potser no es repetiran en el futur. Aquesta 
circumstància hauria de conduir a una reflexió seriosa. 
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III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 2 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat 
Municipal d’Esports d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant i 
aplicació del Romanent de tresoreria de l’any 2003, de conformitat amb el que disposa 
l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refòs de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.21200 Conservació edificis i instal.lacions ..........  6.000,00 
2.45201.22104 Vestuari .......................................................  3.000,00 
2.45201.22611 Programació activitats esportives .............  7.000,00 
2.45201.62300 Millores instal.lacions i equips ..................  16.440,16 32.440,16 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ........  .  32.440,16 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
2.45201.22102 Submin. gas .............................................   6.000,00 
2.45201.22700 Serveis de neteja......................................  3.000,00 
2.45201.22711 Serveis externs.- consergeria ..................  7.000,00 16.000,00 
 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA.. . . .   16.000,00 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
Concepte 
870.01 Aplicació per finançar Suplements crèdit 16.440,16 16.440,16 
 TOTAL BAIXES TRANSF. I ROMANENT  32.440,16 
 
 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 Francisco Romero explica que es tracta d’un simple reajustament d’algunes partides. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST “CAL BOLET” 
 
Se sotmet al ple el dictamen o proposta d’acord 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 del Teatre Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos provinents del 
Pressupost de l’Entitat, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, referent al Text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, segons el detall següent: 
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45104.63200 Remodelació Teatre Cal Bolet ...................  45.608,00 45.608,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ........   45.608,00 
 

F I N A N C I A C I Ó 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
700.01 Transfer.capital ajuntament de Vilafranca         45.608,00 45.608,00 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS................. .  45.608,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 6 abstencions, corresponents 
aquestes al grup de CiU. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero esmenta que es transfereixen diners del 
pressupost municipal al Patronat de Cal Bolet, per acabar les obres de remodelació i 
pintat del teatre. 
 
Josep M. Figueras (CiU) fa pelesa l’abstenció del seu grup, d’acord amb la postura ja 
expressada en el si del Patronat. Recorda que el pressupost per a les obres de Cal Bolet 
s’ha anat incrementant reiteradament i de forma rellevant. CiU va demanar un estudi 
global, i el govern municipal argumentava que les modificacions s’havien de fer per 
raons de seguretat. No obstant, és clar que no obeeix a raons de seguretat un increment 
important del pressupost destinat a actuacions de pintura en l’equipament. 
 
 
V. DENÚNCIA CONVENI GESTIÓ CADASTRAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que en sessió del Ple de la Corporació d’11 de novembre de 1.997 es va 
aprovar el Conveni de col.laboració en matèria de gestió cadastral entre la Secretaria 
d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

Atès que mitjançant acord del Ple de la Corporació de 15 de juny de 2004 es va 
delegar a la Diputació de Barcelona les funcions de gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic a l’ampara del que preveu 
l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.  

Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió Plenària, va aprovar el dictamen 
corresponent a l’acceptació de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, 
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.  

Vist l’establert a l’article 311.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació amb la 
clàusula desena       del Conveni signat amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció 
General del Cadastre) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

Per tot lo exposat s’ACORDA: 
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PRIMER.- Denunciar el Conveni subscrit entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda 
(Direcció General del Cadastre) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb efectes 
15 de juny de 2004, en virtut de l’acord del Ple del mateix dia. 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de 
la Província de Barcelona.    
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero recorda que, segons acord del Ple, la gestió 
tributària ha estat delegada en l’Organisme competent de la Diputació. Per tant, ja no té 
sentit el conveni que preveia que l’Ajuntament portaria a terme algunes tasques 
cadastrals, perquè les haurà d’assumir la Diputació. 
 
 
VI. REPARTIMENT FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
Es proposa el dictamen següent: 

 
Atès que per Resolució de la Generalitat de 28 de juliol de 2004, es va fer la 

distribució als municipis de la seva participació en els ingressos de la Generalitat, 
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya de 2004. 
 Atès que l’esmentada Resolució  atribueix a l’Ajuntament de Vilafranca, en 
concepte de quantitat de lliure disposició, la xifra de 120.917,58 €, mentre que la 
quantitat corresponent al tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de 
serveis és de 10.570,40  €. 
 Atès que la Resolució estableix que els ajuntaments mitjançant acord de Ple han 
de distribuir percentualment la seva assignació pel concepte de foment de la prestació 
supramunicipal de serveis entre les mancomunitats i comunitats de municipis en les 
quals participen, i el consell comarcal corresponent. Aquest acord s’ha de comunicar a 
la Generalitat abans del 30 d’octubre de 2004. 
 Atès que la major part de serveis supramunicipals de naturalesa local dels quals 
es beneficia el municipi de Vilafranca són prestats per la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès-Garraf (recollida i tractament de residus, control dels abocaments d’aigües 
residuals, recollida de paper-cartró, deixalleria, SIAJ, iniciatives econòmiques, 
assistència i seguiment de drogodependències, centre d’acollida d’animals, etc.),  
 
 Per tot lo exposat s’ACORDA: 
 1. Disposar que pel que fa a la quantitat de 10.570,40 € assignada a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per la Resolució del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de 28 de juliol de 2004, dins del tram destinat 
al foment de la prestació supramunicipal de serveis, el percentatge del 50% (5.285,20 
€) ha de ser destinat a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, mentre que 
l’altre 50%  (5285,20 €) s’ha de destinar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat, la qual serà la responsable de gestionar les transferències esmentades, i 
també a la Mancomunitat Penedès-Garraf i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 3. Es disposa expressament que la quantitat que ha de rebre la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf (5.285,20 €) serà deduïda dels imports a satisfer durant 
l’any 2005 per aquest Ajuntament a la Mancomunitat per la prestació de serveis 
diversos, d’acord amb el compromís expressat per la Mancomunitat en aquest sentit. 
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L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Francisco Romero defensa el dictamen. Enguany la participació percentual del Consell 
Comarcal s’ha incrementat (equiparant-se a la de la Mancomunitat), tenint en compte 
alguns dels projectes supramunicipals (que esmenta) que el Consell Comarcal ha posat 
o vol posar en marxa. 
 
VII. ORDENANCES FISCALS 2005 
 
El text del dictamen que finalment se sotmet a votació, després d’algunes modificacions 
puntuals introduïdes per la mateixa ponència, 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 la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, ha entrat en vigor 
el passat 1 de juliol d’enguany i ha suposat canvis normatius en la gestió tributaria, raons 
que justifiquen l’adequació reglamentaria de les ordenances fiscals al nou text legal 
aprovat.  

Atès que per acord del Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 15 de juny de 
2004, aquest ajuntament va delegar a la Diputació de Barcelona, a l’empara del que 
preveu l’article 7 de l’anterior RDL 2/2004, les competències de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos municipals; fet que provoca la necessitat 
d’adaptar el redactat de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2005 a la nova situació 
de gestió tributaria creada a conseqüència de la delegació aprovada a favor de 
l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) de la Diputació de Barcelona. 

Atès que tanmateix 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 2005. 

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: Derogar per a l’exercici de 2005 i següents l’Ordenança Fiscal núm. 

0, reguladora de l’Ordenança Fiscal General. 
SEGON: Aprovar la creació i l’establiment per a l’exercici de 2005 i següents 

de les Ordenances Fiscals: núm. 5 reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques; 
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i núm. 36 reguladora de la Taxa per serveis especials de la Policia Local, quedant 
redactades de la següent manera: 

 
5./ TAXA PER LLICÈNCIES I SERVEIS URBANÍSTICS 
Article 1.- Fonament i naturalesa 
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4 h) del RDL 2/2004, de 5 de 

març, que aprova el Text Refós  de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès estableix la taxa per llicències i serveis de 
naturalesa urbanística, que es regirà per aquesta ordenança. 
 Article 2.- Fet imposable 

1. El fet imposable de la taxa el constitueixen les activitats municipals, tècniques i 
administratives, següents: 

a) Les que tendeixin a verificar si els actes de transformació o utilització del sòl o del 
subsòl, d’edificació, de construcció o d’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. 

b) Les que es desenvolupen amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota 
mena de documents i expedients urbanístics. 

c) La prestació de serveis de gestió i planejament urbanístic, que puguin ser 
sol·licitats pels particulars, i que en qualsevol cas generin un benefici particular 
susceptible de la imputació parcial del cost íntegre del servei. 

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, es troben subjectes a la taxa les tramitacions de 
llicències corresponents a construccions, instal·lacions i obres, així com altres serveis i 
activitats referents a la tramitació del planejament i de la gestió urbanística, 
corresponents a: 

a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la 
implantació, l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions. 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte 
exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en 
qualsevol classe d'instal·lacions existents. 

c) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les 
finques a la via pública. 

d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per 
particulars o per les empreses subministradores de serveis públics. 

e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques. 
f) Els treballs d’anivellació, excavació i moviments de terres en solars i 

terrenys.  
g) Els treballs d’urbanització, enjardinament i pavimentació a l’entorn de 

l’edifici construït. 
h) Les obres d’ornament, conservació i reparació que es realitzin en 

l'interior dels habitatges i locals. 
i) 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. 

j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports 
publicitaris. 
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k) 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. 

l) La realització d’altres actuacions esmentades pels plans d’ordenació o 
urbanístics o per les ordenances que els siguin aplicables com a 
subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, 
instal·lacions o obres. 

 
m) La pròrroga de llicències urbanístiques d’obres. 
n) La tramitació i resolució d’expedients de gestió urbanística referents a 

una declaració de ruïna. 
o) Les llicències de primera ocupació. 
p) Les llicències de parcel·lació. 
q) La gestió urbanística per la tramitació, a instància de part, de projectes 

de reparcel·lació, així com els projectes de normalització de finques. 
r) La tramitació de figures de planejament derivat i de projectes 

d’urbanització, a instància de particulars. 
s) L’emissió d’informes i certificats urbanístics. 
t) La realització d’inspeccions tècniques en edificis o terrenys a instàncies 

de particulars. 
u) L’assenyalament d’alineacions i rasants. 

3. No estan regulades per aquesta ordenança les taxes per la tramitació de llicències o 
permisos ambientals per a l’exercici d’activitats econòmiques subjectes a l’aplicació 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental, i a l’ordenança municipal sobre la mateixa matèria. 

Article 3.- Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 

que fa referència l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributaria, que siguin propietaris o posseïdors, o si escau, qualsevol persona que 
sol·liciti les llicències motiu de regulació per aquesta ordenança en què es realitzin 
les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres o els altres actes previstos 
en aquesta ordenança. 

2. En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 

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

tals en la Llei General Tributària, i en el cas de delegació de la gestió tributària i/o 
inspecció en altra administració, els que es trobin determinats en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària. 

Article 5.- Base imposable 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 

a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan es tracti de: 
 a.1) llicències d’obra nova, reforma, ampliació i enderroc d’edificis i 
instal·lacions. 
 a.2) Llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin a l’interior 
d’edificis i instal·lacions. 

b) Quan es tracti de pròrrogues de llicències, el tipus de gravamen s’aplicarà sobre 
l’import de la taxa inicialment liquidada. 

c) Quan es tracti de modificacions de llicències d’obres, -edificis destinats a 
equipaments i usos terciaris; edificis plurifamiliars; edificis unifamiliars; edificis 
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industrials-, la base imposable serà el resultat de la diferència entre el costos 
reals i efectius de l’obra, referits respectivament a la realitat corresponent a la 
llicència inicial i a la realitat de la llicència definitiva que incorpora la 
modificació; en tot cas, aquests valors hauran d’estar actualitzats tots dos a la 
data d’acreditament de la taxa. 

d) Quan es tracti de llicències urbanístiques per a les quals no sigui necessària la 
presentació d’un projecte signat per un tècnic competent i visat pel col·legi 
oficial corresponent, la base imposable ve determinada per les unitats de 
col·locació o execució, els ml., els m2., o els m3, segons el tipus d’obra o 
instal·lació a executar. 

e) Quan es tracti d’altres serveis urbanístics, la base imposable serà l’aplicació 
corresponent al cost global del servei. 

f) Del cost que s’assenyala en les lletres a) i c) del número anterior se n’exclou el 
que correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 
Article 6.- Quota tributària 

1.      a) En els casos de llicències urbanístiques per a les quals sigui necessària la 
presentació d’un projecte signat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent, la quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable els tipus de 
gravamen recollits en l’annex I d’aquesta ordenança. 
         b) En els supòsits de llicències urbanístiques per a les quals no sigui necessària 
la presentació d’un projecte signat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent, la quota tributària s’aplicarà segons allò establert en l’annex II 
d’aquesta ordenança. 
          c) En els casos de serveis urbanístics, la quota tributaria s’aplicarà d’acord amb 
allò establert en l’annex III d’aquesta ordenança. 

2.        En cas que la persona sol·licitant hagi formulat desestiment abans de la 
resolució de la sol·licitud de llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 
15% de les que s'assenyalen en el número anterior. 
Article 7.- Beneficis fiscals 

1. Gaudiran d'una bonificació de fins el 95% de la quota de la taxa els supòsits 
següents: 

a) Rehabilitació dels paraments exteriors i elements comuns dels edificis. 
b) Obres de rehabilitacions en la zona corresponent al PERI del nucli antic. 
c) Promoció d'habitatges amb protecció pública, d'iniciativa pública o privada. 
d) Obres de rehabilitació i condicionament dels edificis protegits inclosos en els Plans 

Especials de Protecció del Patrimoni i Catàleg del municipi. 
e) Construcció i rehabilitació d'edificis destinats a equipaments socials. 
f) Altres construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès 

o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

g) Obres per a la modernització dels establiments comercials, en el marc de 
l'Ordenança que va ser aprovada a aquests efectes pel ple municipal en data 17 
d'octubre de 1995. 

h) Obres per a l'adaptació d'accessos, edificacions o instal·lacions, amb la finalitat de 
superar barreres arquitectòniques per a persones amb minusvalies, amb la inclusió 
de la instal·lació d’ascensors en els edificis ja construïts que no en disposin. 

i) 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. 
El procediment per a la concessió de la bonificació i la seva graduació s’establirà 

per resolució de l’alcaldia o de la Junta de Govern Local. Les persones interessades 
han de justificar les circumstàncies que justifiquen la concessió del benefici fiscal. 
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 Article 8. Acreditament 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de 

l’activitat municipal. 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud caldrà efectuar el dipòsit previ d’una 

quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència 

corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal 
conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de 
l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització 
d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la 
modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant 
després que se li ha concedit la llicència. 

 Article 9.- Declaració 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència urbanística presentaran la 

sol·licitud corresponent en el registre general de l’Ajuntament, de conformitat amb 
les normes del Pla d’ordenació, adjuntant la documentació necessària per a la seva 
tramitació, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc 
d'emplaçament, l'amidament i la destinació de l'edifici. 

2. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el 
projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant, si s'escau, 
plànols i memòries de la modificació o ampliació. 

Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança, s’haurà 

de fer a la Tresoreria Municipal, o en el cas de trobar-se delegada la recaptació, a 
les oficines de l’entitat, - o organisme d’aquesta -, en qui s’hagi delegat, i/o en 
qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores designades. El dipòsit ha 
d’acreditar-se en el moment de sol·licitar-se la llicència. 

2. La liquidació provisional que es practiqui es notificarà al substitut del contribuent i 
s’haurà de satisfer en els períodes establerts per la normativa tributària i de 
recaptació vigent. 

3. El dipòsit constituït en metàl·lic, s’aplicarà com a pagament a compte de la 
liquidació provisional. En aquest cas, només s’haurà de satisfer la diferència entre 
el deute tributari originat per la liquidació provisional de la taxa i la quantia del 
dipòsit prèviament realitzat. 

 Article 11.- Infraccions i sancions 
Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa 

regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària, o en el cas de delegació de la gestió d’aquest tribut, serà aplicable 
la corresponent ordenança d’aquesta entitat o organisme. 

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 2005. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses. 
 

ANNEX I 
Càlcul de la taxa per a llicències urbanístiques per a les quals sigui necessària 

la presentació d’un projecte signat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent. 



 15

a) Tramitació de llicències d’obra nova, reforma, ampliació i enderroc 
d’edificis i instal·lacions: 
                Base imposable           Tipus 
Edificis destinats a equipaments i usos terciaris cost real i efectiu de l’obra 1,3% 
Edificis plurifamiliars     cost real i efectiu de l’obra
 1,2% 
Edificis unifamiliars     cost real i efectiu de l’obra 1,0% 
Edificis industrials     cost real i efectiu de l’obra 1,1% 
Enderrocs      cost real i efectiu de l’obra 1,0% 

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 locals destinats a habitatges   cost real i efectiu de l’obra
 1,0% 
Obres en locals destinats a activitats econòmiques cost real i efectiu de l’obra 1,2% 
c) Pròrrogues de llicències    10% de la taxa inicial liquidada 
d) Modificacions de llicències d’obres: 
                Base imposable           Tipus 
Edificis destinats a equipaments i usos terciaris diferència del cost real i 

efectiu de l’obra  1,3% 
Edificis plurifamiliars     diferència del cost real i 

efectiu de l’obra  1,2% 
Edificis unifamiliars     diferència del cost real i 

efectiu de l’obra  1,0% 
Edificis industrials     diferència del cost real i 

efectiu de l’obra  1,1% 
 

ANNEX II 
Càlcul de la taxa per a llicències urbanístiques per a les quals no sigui 

necessària la presentació d’un projecte signat per un tècnic competent i visat pel 
col·legi oficial corresponent 
1. Llicències d’obres i instal·lacions. 
a) Tramitació de llicències d’obres realitzades en la via pública, relacionades amb 

l'edificació i situades en front de la mateixa: 
. Construcció, reparació i supressió de guals en les voreres per ml 25,20 € 
 
. Col·locació de rètols, banderoles, cartelleres i anuncis publicitaris: 
rètols per m2 .....................................................................................  74,43 € 
banderoles per m2 .............................................................................  64,50 € 
cartelleres per m2..............................................................................  6,44 € 
. Col·locació de pals, per unitat .......................................................  12,27 € 
. Col·locació de veles, tendals i marquesines en plantes baixes amb façana a la via 
pública, per m2 ..................................................................................  25,14 € 
. Obertura de rases o sondejos a la via pública amb una amplada mínima de 0,60 m: 
en voreres per ml o fracció i dia ......................................................  3,84 € 
en paviments per ml o fracció i dia ..................................................  5,78 € 
en carrers o places no pavimentades per ml o fracció i dia............  1,94 € 

b) Tramitació de llicències d’obres realitzades en terrenys i solars sense que 
aquestes afectin  la via pública. 
. Execució de cales, pous i sondejos d’exploració quan encara no s’hagués atorgat  
llicència d’obres, per unitat..............................................................  10,62 € 
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. Col·locació de grues/torres, ascensors, sínies i altres aparells elevadors per a la 
construcció, per unitat ......................................................................  145,00 € 
. Treballs d’anivellació, urbanització, pavimentació i enjardinament a l’entorn de l’edifici 
construït per m2.................................................................................  0,13 € 
. Treballs de desmunt, excavació, explanació i terraplenat per m3. 0,26 € 
. Neteja i desbrossament de solars i terrenys per m2.......................  0,14 € 
. Construcció de tanques i murs de contenció de terres per ml.......  4,00 € 
. Tala d’arbres per unitat..................................................................  1,44 € 
. Construcció de piscines per unitat .................................................  145,00 € 
c) Tramitació de llicències d’obres de reparació, rehabilitació i reforma d’elements 
comuns d’edificis. 
. Reparacions de cobertes i terrats d’edificis per m2.......................  1,09 € 
. Pintura, estucat, reparació i rehabilitació de façanes d’edificis no inclosos en catàlegs 
d’interès històrico-artístics per m2...................................................  0,21 € 
. Modificació i/o realització d’obertures en façanes d’edificis per m2 3,11 € 
. Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, desguassos, 
d) Construcció  i enderroc de coberts lleugers oberts o tancats no superior a 50 m² i 
l'alçada total no excedeixi de 5 m 
. Construcció per m2 .........................................................................  3,11 € 
. Enderroc per m2..............................................................................  0,65 € 
e) Instal·lació de maquinària frigorífica per a la climatització de locals: 
per frigoria x 10................................................................................  0,19 € 
f) Obres interiors de locals i habitatges, fins a 100 m2 de superfície, que no suposin 
modificacions en les distribucions interiors, envans i/o obertures; sense afectacions a  
l’estructura de l’edifici ni a la via pública per m2...........................  2,12 € 
f.1) Obres interiors de locals i habitatges, fins a 100 m2 de superfície, que suposin 
modificacions en les distribucions interiors, envans i/o obertures; sense afectacions  
a l’estructura de l’edifici ni a la via pública per m2........................  1,27 € 
g)  Obres interiors de locals i habitatges fins a 100 m2 de superfície, que no afectin  la via 
pública i que suposin substitució, reparació i construcció d’elements per m2:  
...........................................................................................................  0,90 € 
h) Obres no previstes en apartats anteriors que es puguin mesurar en: 
m3.......................................................................................................  0,13 € 
m2.......................................................................................................  0,65 € 
ml.......................................................................................................  0,35 € 
per unitats .........................................................................................  6,37 € 
i) quota mínima (en tots els casos) ...................................................  30,00 € 
1.- Llicències de primera ocupació i ús per m2................................  0,1603 € 
2.- Llicències de parcel·lació: 
per cada finca afectada ....................................................................  109,76 € 
per certificat d’innecessarietat o altres informes certificats...........  60,00 € 
 

ANNEX III 
Càlcul de la taxa per serveis urbanístics 
 1.- Per informes sobre obres emesos a instància del particular, incloent-hi aquells 
previs a la sol·licitud de la llicència: 
. per informe......................................................................................  150,00 € 
. per informe certificat ......................................................................  200,00 € 
 2.- Per altres informes urbanístics emesos a instància de particulars: 
. per informe urbanístic ....................................................................  60,00 € 
. per informe certificat ......................................................................  90,00 € 
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 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: 
. per cada certificació .......................................................................  450,00 € 
 4.- Per la tramitació i resolució d’un expedient de gestió urbanística referent a 
una declaració de ruïna  2.000,00 € 
 5.- Assenyalament d’alineacions i rasants: 
. en una direcció................................................................................  48,00 € 
. per cada direcció addicional..........................................................  16,00 € 
 6.- Gestió urbanística: 
. Per la tramitació de projectes de reparcel·lació, import a satisfer es determinarà 
segons la fórmula següent: 3.000,00 € + (0.003 x CLP) 
(essent CLP el resultat del compte de liquidació provisional contingut en el projecte de 
reparcel·lació aprovat definitivament) 
 . Per la tramitació de projectes de normalització de finques, l’import a satisfer es 
determinarà segons la formula següent:1.500 € + ( 0.003 x CLP) 
(essent CLP el resultat del compte de liquidació provisional contingut en el projecte de 
reparcel·lació  aprovat definitivament) 

7.- Tramitació de figures de planejament derivat: 
. Per la tramitació de Plans parcials: 2.000,00 € + (10 x sup en Ha) 
. Per la tramitació de Plans parcials de delimitació: 1.000,00 € + (10 x sup en Ha) 
. Per la tramitació de Plans de millora urbana: 2.000,00 € + (10 x sup en Ha ) 
. Per la tramitació de Plans especials: 1.500,00 € + (10 x sup en Ha ) 
. Per la tramitació de modificacions puntuals de figures de planejament (POUM, PP, 
PMU, PE,): 1.500,00 € + (10 x sup en Ha ) 
. Per la tramitació de projectes d’urbanització: 1000,00 € + (10 x sup en Ha ) 
 
36./ TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
A l’empara del que preveuen els articles 20.4 f) i g) i 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la 
taxa per serveis especials de la Policia Local, que es regira per al present ordenança. 

Article 2n.- Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable: 
a) La prestació de serveis per la Policia Local amb motiu de tasques relacionades amb 

la càrrega i descàrrega de materials o d’altres treballs, quan s’ocupa la via 
pública. 

La prestació de serveis extraordinaris per la Policia Local, entesos com aquells que 
ultrapassen l’enumeració de funcions pròpies de les policies locals segons la normativa 
vigent, si aquestes beneficien a persones determinades o, encara que no les beneficiïn, 
les afecten de manera especial, i en aquest darrer cas, han estat motivats per tals 
persones, directament o indirectament. 

Article 3r.- Actes no subjectes 
1. No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris de la Policia 

Local amb motiu d’actes culturals, benèfics, religiosos, patriòtics o polítics, sempre 
que aquests actes no tinguin caràcter lucratiu. 

2. No és objecte de gravamen la prestació de serveis extraordinaris de la Policia 
Local que hagin estat originats per la comissió d’una infracció penal contra la 
propietat que hagi originat l’activació del sistema d’alarma. 
Article 4t.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques 
així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
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desembre, General Tributaria que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels 
serveis o activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals, conforme a 
alguns dels supòsits previstos en l’article 20.4 del RDL 2/2004 esmentat. 
Article  5è.- Exempcions 

1. Estaran exempts d’aquesta taxa l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i altres entitats públiques que sol·licitin el servei. 
Article 6è.- Obligació de contribuir 

1. L’obligació de contribuir neix en el moment de la prestació del servei especial que 
realitzi la Policia Local. 
Article 7è.- Normes de gestió, tramitació i liquidació 

A. Prestacions de la Policia Local: 
1. En el cas de serveis extraordinaris, la gestió de la taxa s’inicia: 
a) A petició de la part interessada per a qualsevol servei. 
b) D’ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars resultant de les 

seves actuacions que obligui a l’administració a aquesta prestació per raons de 
circulació, seguretat, moralitat o una altra de naturalesa anàloga, com ara els 
supòsits de celebració d’espectacles públics o altres activitats que per la seva 
naturalesa obliguin a la prestació d’aquest servei ampliat. 

2. En cap cas els serveis extraordinaris són prestats a l’interior de recintes o 
establiments de caràcter particular i solament es poden referir i ser prestats a 
l’exterior, concretament a la via pública, o en béns que, tot i no ser de domini 
públic, es destinen a servei o ús públic. La prestació d’aquest servei i la seva 
extensió tenen un caràcter purament discrecional. 

3. A l’efecte de l’aplicació de la taxa, les fraccions d’hora es computen com a hora 
sencera. 

4. Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22:00 i les 6:00 hores. 
5. Quan un servei comprengui hores nocturnes i diürnes, cadascuna d’aquestes hores 

s’ha de liquidar de conformitat amb la tarifa establerta. 
6. La taxa s’ha de liquidar mitjançant l’òrgan gestor, i s’ha de satisfer en els terminis 

reglamentaris. Tanmateix, en sol·licitar-se la prestació del servei es pot exigir el 
dipòsit previ d’una quantitat estimada per garantir el cobrament de la taxa. 

B. Circulacions especials: 
a) En les autoritzacions especials, les taxes corresponents tant a les autoritzacions 

anuals, com els serveis d’acompanyament es liquidaran mitjançant l’òrgan gestor, i 
en els terminis reglamentaris. 

b) Article 8è.- Quotes 
• Epígraf 1. Prestacions de la Policia Local 
1.1. Per la regulació del trànsit amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega 

o descàrrega de materials o d’altres treballs quan s’ocupa la via pública: 
 
Per agent i hora diürna 35,19 €
Per agent i hora nocturna o festiva 38,22 €
 
1.2. Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància: 
 
Per agent i hora diürna 35,19 €
Per agent i hora nocturna o festiva 38,22 €
Per caporal i hora diürna 40,53 €
Per caporal i hora nocturna no festiva 42,50 €
Per sergent i hora diürna 41,66 €
Per sergent i hora nocturna o festiva 45,27 €
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Per cada servei, motorista i hora diürna 42,78 €
Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva 49,56 €
Per servei cotxe patrulla i 2 guàrdies hora  81,49 €
Per utilització de grua hora (a valorar) 145,16 €
 

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 2005. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 

TERCER: Modificar per a l’exercici de 2005 i següents, en totes les ordenances 
fiscals les referències de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, pel nou redactat del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

QUART: Modificar per a l’exercici de 2005 i següents, en totes les ordenances 
fiscals les referències de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria, pel 
nou redactat de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.  
 CINQUÈ: Modificar per a l’exercici de 2005 i següents, en totes les ordenances 
fiscals les referències a la Tresoreria Municipal respecte a la seva funció de recaptació, 
amb el següent redactat: 
 Tresoreria Municipal o, en el cas de trobar-se delegada la recaptació; oficines de 
l’entitat –o organisme d’aquesta-, en qui s’hagi delegat, i/o en qualsevol cas les oficines de 
les entitats col·laborades amb qui treballin. 
 SISÈ: Modificar per a l’exercici de 2005 i següents, en totes les ordenances fiscals 
quan les referències siguin a l’Ajuntament o a les Oficines de Gestió Tributaria, amb el 
següent redactat: 
 . Servei Municipal de Gestió Tributaria, o en el cas de trobar-se delegada la gestió 
en les oficines de l’entitat en qui s’ha delegat, o organisme d’aquesta. 
 SETÈ: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2005 i següents les 
ordenances fiscals, que es detallen a continuació: 
 
2./ TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ELS ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

Modificar els grups de l’article 6 punt 2n., de forma que el seu literal sigui el 
següent: 

Grup I : Es correspon amb la tramitació de legalització d’instal·lacions 
referents a les activitats relacionades a l’annex I de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 
la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

Grup II.1 : Es correspon amb la tramitació de legalització d’instal·lacions 
referents a les activitats relacionades a l’annex II.1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

Grup II.2 : Es correspon amb la tramitació de legalització d’instal·lacions 
referents a les activitats relacionades a l’annex II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
 
Grup III.1 : Es correspon amb la tramitació de legalització d’instal·lacions referents a 
les activitats relacionades a l’annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració ambiental, que d’acord amb l’ordenança 
municipal precisen de permís municipal ambiental. 

Grup III.2 : Es correspon amb la tramitació de legalització d’instal·lacions 
referents a les activitats relacionades a l’annex III.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
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de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i concretament aquelles 
activitats que no precisant, d’acord amb l’ordenança municipal de permís municipal 
ambiental, es corresponent totalment amb el règim legal de “comunicació prèvia”. . 

Modificar les tarifes de l’article 6 punt 3r., de forma que el seu literal sigui el 
següent: 

I.- Activitats o instal·lacions classificades en el grup I del punt anterior: 
. quota fixa: 600,00 € 

II.- Activitats o instal·lacions classificades en el grup II.1 del punt anterior: 
. quota fixa:  750,00 € 

. a més s'afegirà:    4,16 €/m2 de superfície de l'establiment. 
 11,33 €/Kw de potència instal·lada. 

III.- Activitats o instal·lacions classificades en el grup II.2 del punt anterior: 
. quota fixa:  733,05 € 
. a més s'afegirà:    7,55 €/m2 de superfície de l'establiment. 

 11,33 €/Kw de potència instal·lada. 
IV.- Activitats o instal·lacions classificades en el grup III.1 del punt anterior: 

. quota fixa:  300,00 € 

. a més s'afegirà:    7,55 €/m2 de superfície de l'establiment. 
 11,33 €/Kw de potència instal·lada. 

V.- Activitats o instal·lacions classificades en el grup III.2 del punt anterior: 
. quota fixa:  300,00 € 

Modificar el grup a que fa referència el paràgraf 3r. del punt 4t. de l’article 6è., 
en el sentit de punt 3r., de forma que el nou sigui el grup E. 

Afegir un nou redactat al paràgraf 5è. del punt 4t. de l’article 6è., de forma que 
el seu literal sigui el següent: 

…respecte d’aquelles variables de càlcul que no han patit cap variació llevat de 
les pròpies de millora medi ambiental. Sense perjudici de l’anteriorment esmentat, i en 
els casos de que l’expedient d’avaluació medi ambiental incorpori una regularització 
de noves instal·lacions o modificació substancial de les existents (variacions de 
potència instal·lada o superfície afecta, directa o indirectament, a l’activitat, per sobre 
del 20% del que consti que hagi tingut tràmit municipal de legalització), el càlcul 
corresponent a aquest tipus d’expedient serà: a l’import abans esmentat ponderat pel 
coeficient del 25%, s’haurà d’afegir l’import, sense cap reducció, de les variables de 
Kw i superfície afectats per la regularització o legalització de modificacions. 

Modificar el redactat del paràgraf 3r. de l’article 7è., de forma que el seu literal 
definitiu sigui el següent: 

Es trobaran al primer tram d'aplicació de l'índex multiplicador totes aquelles 
casuístiques corresponents al grup d’activitats inòqües o grup E de l’apartat 2n. de 
l’article 6è. d’aquesta ordenança. 

Modificar el punt 2n. de l’article 9è., de forma que el seu literal sigui el 
següent:  

2.- Presentada la sol·licitud o comunicació prèvia, aquest Ajuntament o entitat 
en qui delegui, practicarà la corresponent liquidació d’acord amb les normes de càlcul 
regulades en els articles anteriors de l’ordenança; aquesta liquidació tindrà el caràcter 
de liquidació provisional. 

Modificar el punt 6è. de l’article 9è., en el sentit de substituir, Departament de 
Gestió i Inspecció Tributaria, per l’Administració o entitat en qui delegui. 

Afegir un nou punt a l’article 10è., amb el següent literal: 
5.- Respecte de la tramitació d’expedients referits a locals a on exerceixen la seva 

activitat estatutària les associacions o entitats sense ànim de lucre, l’import de la taxa 
es trobarà bonificat de la següent manera : 
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a) Les entitats sense finalitat de lucre, incloses al Registre Municipal d’Entitats 
d’Interès Municipal, amb activitats i instal·lacions subjectes a la intervenció 
municipal, tributaran el 10% de les quotes esmentades en els apartats anteriors. 

b) Així mateix tributaran el mateix percentatge les activitats i instal·lacions que 
s’exercitin en els locals que utilitzin les entitats incloses en el Registre Municipal 
d’Entitats d’Interès Municipal o els organismes públics, sigui qui sigui el titular 
d’aquestes activitats i instal·lacions, sempre que aquestes activitats i instal·lacions 
estiguin dirigides i/o dedicades als membres o associats de les esmentades entitats. 

 
3./ TAXA SOBRE LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI EN PLAQUES, 
PATENTS I ALTRES DISTINTIUS 
 Incrementar les quotes de l’article 6è. en el 3,3%. 

Suprimir el punt 1r. de l’article 7è., i adequar la numeració del següents. 
 4./ TAXA SOBRE EL SERVEI DE CEMENTIRI 
 Incrementar les quotes de l’article 6è. en el 3,3%. 

Modificar el punt 4t. paràgraf 2n. de l’article 9è., de forma que el seu literal 
sigui el següent : 

L’Administració Municipal o entitat, - o organisme d’aquesta -, en qui s’hagi 
delegat la gestió tributària, notificarà anualment mitjançant exposició pública el padró 
corresponent aquesta tribut. 
 
6./ TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 Substituir a l’article 2n., punt b) el següent terme: 
 En lloc de ”La prestació del servei de recepció voluntària…”, ha de dir “La 
prestació del servei municipal complementari…”  
 Suprimir el redactat de l’article 2n. que diu: 
 En el cas, que es tractés d’un establiment que ja es troba obert en data anterior a 
l’1 de gener de l’exercici de meritament de la taxa, haurà d’acreditar la contractació del 
servei esmentat abans de l’1 de febrer de l’exercici esmentat. 

Afegir a l’apartat 2n. punt d) de l’article 5è., el següent literal: 
 … així com els centres sanitaris amb hospitalització.  

Incrementar les quotes de l’article 5è, en el 15%. 
Afegir un nou paràgraf a l’apartat d) de l’article 5è., amb el següent literal: 
Els bars que acreditin no disposar de cuina tindran una bonificació del 33% de 

la quota. L’acreditament es tindrà que realitzar abans del primer de febrer de l’any que 
es tributi, mitjançant l’aportació del plànol de l’establiment o altre document que o 
acrediti fefaentment. 

Suprimir el punt k) de l’article 5è.  
Afegir un nou apartat al punt 4t. de l’article 6è., amb el següent literal: 
c) En cas de viure en un habitatge de lloguer, fotocòpia del contracte 

d’arrendament en vigor. 
Modificar el redactat del 2n. paràgraf del punt 2n. de l’article 7è., amb el 

següent literal: 
L’Administració Municipal o entitat, - o organisme d’aquesta -, en qui s’hagi 

delegat la gestió tributària, notificarà anualment mitjançant exposició pública el padró 
corresponent aquesta tribut. 

Suprimir el redactat del punt 7 de l’article 6è. 
Modificar l’article 8è, amb el següent literal: 

1. El règim de gestió i ingrés és el d’autoliquidació, pel que dintre dels trenta dies hàbils 
següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius 
formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la 
declaració d’alta corresponent, simultàniament, la quota del primer any. 
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L’Administració Municipal en absència de la declaració del subjecte passiu, notificarà 
individualment la corresponent liquidació de regularització a l’efecte. 

2. Quan es conegui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 
dades que determinen la quota, s’hi efectuaran les modificacions resultants respecte al 
padró fiscal corresponent a l’exercici següent al de la data en què s’hagi realitzat la 
declaració i, tindrà efectes des de la data respecte a la qual s’hagi acreditat la 
variació. 

3. El cobrament de les quotes corresponents a l’exercici següent en que es produí l’alta, 
s’efectuarà anualment, mitjançant un rebut derivat de la matrícula, o padró d’acord 
amb el calendari de recaptació de tributs que serà: 

a) en la modalitat d’habitatges des del tercer dia hàbil de maig fins el tercer dia hàbil de 
juliol. 

b) en la modalitat de recollida a locals a on es realitzin activitats industrials, comercials o 
professionals : tercer dia hàbil de setembre fins el tercer dia hàbil de novembre. 

4. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 2.1 de la present ordenança que 
figuressin a 31-12-2004 com a subjectes passius de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació de residus i no acreditin la contractació del servei d’eliminació amb un 
gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa 
establerta en la present ordenança aprovi l’ajuntament. 
Actualitzar l’any de 2005 a la Disposició Transitòria. 

 
7./ TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 

Incrementar les tarifes de l’article 5è. en el 3,3%. 
 Afegir un nou apartat a l’article 5è. amb el següent literal: 
 4.- Immobilització de vehicle per procediment mecànic: 40,00 € 
 
8./ TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

Afegir un nou punt a l’article 2n., amb el següent literal: 
 4.- No es trobaran subjectes a la taxa les gestions de compulses de documents, ni 
l’expedició de documents que certifiquin dades municipals, en els casos en que siguin 
necessàries per a realitzar una tramitació envers l’Ajuntament, o encara que sigui per a 
tramitar-se davant d’un tercer en el cas de que es tracti d’una realització d’un projecte 
d’actuació o gestió en el que l’Ajuntament també és una part interessada o agent 
promotor; així com les entitats sense finalitat de lucre. 

Suprimir de l’article 7è., l’apartat 2.c) epígraf 1. 
Suprimir de l’article 7è., els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’epígraf 3. 

Fixar en l’article 7è. epígraf 3. apartat 8è., amb el següent literal: 
8. còpia d’atestats fets per la Policia Local lliurada a terceres parts afectades o als seus 

representants pels incidents motiu dels mateixos: 
8.1 Per cada informe (amb un màxim d’una fotografia).................  73,07 € 
8.2 Per cada fotografia addicional ..................................................  4,00 € 

Fixar en l’article 7è. epígraf 3 els següents imports: 
 9. expedició de document acreditatiu de la llicència municipal 
     per a la tinença de gossos potencialment perillosos ..................  6,00 € 
10. renovació per pèrdua del document del punt anterior ..............  12,00 € 

Afegir dos nous apartats a l’article 7è. epígraf 3, amb el següent literal: 
11. expedició de placa censal per a gossos......................................  2,00 € 
12. renovació per pèrdua de placa censal per a gossos..................  4,00 € 

Incrementar les tarifes de l’article 7è. en el 3,3%. 
Renumerar els apartats de l’epígraf 3. 

Crear un nou epígraf, amb el següent literal: 
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Epígraf 4t.- Biblioteca Torras i Bages 
1.- fotocòpies, per unitat...................................................................  0,06 € 
2.- impressió servei ofimàtica, per unitat.........................................  0,60 € 
3.- duplicat carnet de la biblioteca ..................................................  0,60 € 
4.- targeta fotocopiadora..................................................................  0,60 € 
 
9./ TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 

Modificar el punt 1r. de l’article 6è., amb el següent literal: 
1.- L’Administració municipal o entitat en qui  delegui, - o organisme d’aquesta 

-,  elaborarà un Padró anual que contindrà el nom del contribuent, el domicili fiscal i 
l’import a satisfer mensualment. 

Incrementar les tarifes de l’article 5è., amb el següent detall: 
Mercat de la Carn:  5% 
Mercat de la Pelegrina: 10% parades  10% cambres  
Mercat Sant Salvador: 3,3% parades  8% cambres 
Modificar el punt 4t. de l’article 6è., amb el següent literal: 
4.- En els casos de domiciliació bancària, l’Administració municipal o entitat en 

qui delegui, - o organisme d’aquesta -, procedirà durant el mes següent al meritament 
de la taxa, a carregar en els comptes corrents dels concessionaris l’import de 
l’esmentat tribut. 
 
10./ TAXA REPOSICIÓ PAVIMENT, OBERTURA SONDATGES O RASES A LA VÍA 
PÚBLICA 

Incrementar les quanties de l’article 3r. en el 3,3%. 
 
12./ TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES 
 

Incrementar les quotes de l’article 4t. en el 3,3%. 
Suprimir del punt 2n. de l’article 5è., el següent: 
…realitzar el dipòsit previ a què es refereix l’article següent… 
Suprimir el redactat del punt 4t.de l’article 5è. 

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

Afegir a l’article 3r., un nou punt, amb el següent literal: 
2.- No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local 

efectuades per empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general, 
que tributen segons el previst en l’ordenança fiscal núm. 35. 

Incrementar els imports de l’article 5è., en el 3,3%. 
Suprimir de l’article 5è., els punts 2, 3 i 4. 
Fixar els imports de l’article 5è., amb el següent literal: 

 1.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
• Línia aèria de baixa tensió, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  5,5252 € 
. carrers de 2a. .................................  4,5712 € 
. carrers de 3a. .................................  3,7033 € 
. carrers de 4a. .................................  3,0860 € 
• Línia subterrània d'alta tensió per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  2,7493 € 
. carrers de 2a. .................................  2,3319 € 
. carrers de 3a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 4a. .................................  1,5070 € 
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• Línia subterrània de baixa tensió per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,3846 € 
. carrers de 2a. .................................  1,5170 € 
. carrers de 3a. .................................  0,9341 € 
. carrers de 4a. .................................  0,7784 € 
• Pals o torres, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  2,7493 € 
. carrers de 2a. .................................  2,3319 € 
. carrers de 3a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 4a. .................................  1,5070 € 
• Estacions transformadores, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  91,9074 € 
. carrers de 2a. .................................  61,2606 € 
. carrers de 3a. .................................  49,0376 € 
. carrers de 4a. .................................  40,8646 € 
• Quadres o caixes de distribució, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  2,7493 € 
. carrers de 2a. .................................  2,3319 € 
. carrers de 3a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 4a. .................................  1,5070 € 
 II.- GAS 
• Canonada subterrània d'alta pressió fins 60 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,5700 € 
. carrers de 2a. .................................  1,3448 € 
. carrers de 3a. .................................  1,0467 € 
. carrers de 4a. .................................  0,8722 € 
• Canonada subterrània d'alta pressió de més de 60 mm fins a 80 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,6164 € 
. carrers de 2a. .................................  1,3846 € 
. carrers de 3a. .................................  1,0467 € 
. carrers de 4a. .................................  0,8722 € 
• Canonada subterrània d'alta pressió de més de 80 mm fins a 110 mm, per metre 

lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,6893 € 
. carrers de 2a. .................................  1,3846 €  
. carrers de 3a. .................................  1,0865 € 
. carrers de 4a. .................................  0,9054 € 
 
• Canonada subterrània d'alta pressió de més de 110 mm fins a 125 mm, per metre 

lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,6893 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4310 € 
. carrers de 3a. .................................  1,1527 € 
. carrers de 4a. .................................  0,9605 € 
• Canonada subterrània de baixa i mitja pressió fins 60 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,8943 € 
. carrers de 2a. .................................  0,6690 € 
. carrers de 3a. .................................  0,5167 € 
. carrers de 4a. .................................  0,4305 € 
• Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 60 mm fins a 80 mm, per 

metre lineal: 
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. carrers de 1a. .................................  0,8943 € 

. carrers de 2a. .................................  0,7751 € 

. carrers de 3a. .................................  0,5830 € 

. carrers de 4a. .................................  0,4858 € 
• Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 80 mm fins a 110 mm, per 

metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,9671 € 
. carrers de 2a. .................................  0,8148 € 
. carrers de 3a. .................................  0,6294 € 
. carrers de 4a. .................................  0,5245 € 
• Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 110 mm fins a 125 mm, per 

metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,0069 € 
. carrers de 2a. .................................  0,8148 € 
. carrers de 3a. .................................  0,6294 € 
. carrers de 4a. .................................  0,5245 € 
• Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 125 mm fins a 160 mm, per 

metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,0069 € 
. carrers de 2a. .................................  0,8943 € 
. carrers de 3a. .................................  0,6690 € 
. carrers de 4a. .................................  0,5575 € 
• Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 160 mm fins a 200 mm, per 

metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,0865 € 
. carrers de 2a. .................................  0,9341 € 
. carrers de 3a. .................................  0,7751 € 
. carrers de 4a. .................................  0,6459 € 
• Cambres de regulació de superfície, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4972 € 
. carrers de 3a. .................................  1,2388 € 
. carrers de 4a. .................................  1,0323 € 
• Cambres de regulació subterrànies, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4972 € 
. carrers de 3a. .................................  1,2388 € 
. carrers de 4a. .................................  1,0323 € 
 
III.- AIGÜES 
• Canonada subterrànies fins 60 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,4836 € 
. carrers de 2a. .................................  0,3643 € 
. carrers de 3a. .................................  0,2451 € 
. carrers de 4a. .................................  0,2042 € 
• Canonada subterrànies de més de 60 mm fins a 80 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,5167 € 
. carrers de 2a. .................................  0,3643 € 
. carrers de 3a. .................................  0,2541 € 
. carrers de 4a. .................................  0,2042 € 
• Canonades subterrànies de més de 80 mm fins a 100 mm, per metre lineal: 
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. carrers de 1a. .................................  0,5167 € 

. carrers de 2a. .................................  0,4041 € 

. carrers de 3a. .................................  0,2782 € 

. carrers de 4a. .................................  0,2318 € 
• Canonades subterrànies de més de 100 mm fins a 110 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,5830 € 
. carrers de 2a. .................................  0,4041 € 
. carrers de 3a. .................................  0,2782 € 
. carrers de 4a. .................................  0,2318 € 
• Canonades subterrànies de més de 110 mm fins a 125 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,5830 € 
. carrers de 2a. .................................  0,4836 € 
. carrers de 3a. .................................  0,3643 € 
. carrers de 4a. .................................  0,3035 € 
• Canonades subterrànies de més de 125 mm fins a 150 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,6294 € 
. carrers de 2a. .................................  0,5167 € 
. carrers de 3a. .................................  0,3643 € 
. carrers de 4a. .................................  0,3035 € 
• Canonades subterrànies de més de 150 mm fins a 200 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,7751 € 
. carrers de 2a. .................................  0,5830 € 
. carrers de 3a. .................................  0,4836 € 
. carrers de 4a. .................................  0,4030 € 
 
• Canonades subterrànies de més de 200 mm fins a 250 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  0,8612 € 
. carrers de 2a. .................................  0,6690 € 
. carrers de 3a. .................................  0,5167 € 
. carrers de 4a. .................................  0,4305 € 
• Cambres de regulació soterrades, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4972 € 
. carrers de 3a. .................................  1,2388 € 
. carrers de 4a. .................................  1,0323 € 
 IV.- TELECOMUNICACIONS 
• Línies aèries, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  3,7762 € 
. carrers de 2a. .................................  3,0540 € 
. carrers de 3a. .................................  2,4445 € 
. carrers de 4a. .................................  2,0370 € 
• Línies sobre façanes, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4972 € 
. carrers de 3a. .................................  1,2388 € 
. carrers de 4a. .................................  1,0323 € 
• Línies subterrànies, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4972 € 
. carrers de 3a. .................................  1,2388 € 
. carrers de 4a. .................................  1,0323 € 
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• Cambres o pous de registre, per unitat: 
. carrers de 1a. .................................  1,8085 € 
. carrers de 2a. .................................  1,4972 € 
. carrers de 3a. .................................  1,2388 € 
. carrers de 4a. .................................  1,0323 € 
 V.- VITIVINÍCOLES 
• Conduccions subterrànies o àrees, per metre lineal: 
. carrers de 1a. .................................  17,2910 € 
. carrers de 2a. .................................  13,0047 € 
. carrers de 3a. .................................  10,8913 € 
. carrers de 4a. .................................  9,0760 € 
 VI.- MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 
PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLEGUES 
• Qualsevol classe d'aprofitaments dels inclosos en aquest apartat, per m² dia: 
. carrers de 1a. .................................  0,2252 € 
. carrers de 2a. .................................  0,1259 € 
. carrers de 3a. .................................  0,1125 € 
. carrers de 4a. .................................  0,0937 € 
• Quan únicament s'utilitzi el vol de la via pública, amb la protecció suficient per 

permetre la utilització normal de la vorera, per m² i dia: 
. carrers de 1a. .................................  0,0596 € 
. carrers de 2a. .................................  0,0463 € 
. carrers de 3a. .................................  0,0397 € 
. carrers de 4a. .................................  0,0330 € 

Afegir un nou epígraf en els quotes de l’article 5è., amb el següent literal: 
VII.- OCUPACIÓ REALITZADA PER ACTIVITATS DE VENDA O PRESTACIÓ DE 
SERVEIS QUE EL SEU EXERCICI IMPLICA QUE EL CLIENT OCUPI LA VI 
APÚBLICA 
• Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit, la utilització dels quals es 

realitzi des de la via pública, per cada caixer a l’any, o fracció de temps: 
. carrers de 1a. ............................................................... 450,00 € 
. carrers de 2a. ............................................................... 375,00 € 
. carrers de 3a. ............................................................... 300,00 € 
. carrers de 4a. ............................................................... 250,00 € 
Suprimir de l’article 6è., l’apartat 4. 
Suprimir de l’article 7è., l’apartat 2.b). 
 
14./ TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 

Incrementar les tarifes de l’article 4t. en el 3,3%. 
 
15./ TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB PARADES I BARRAQUES 

Incrementar les tarifes de l’article 4t. en el 3,3%. 
 
16./ TAXA PER UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS, MATERIALS I ESTRIS 
MUNICIPALS 

Incrementar les tarifes de l’article 4t. apartat a) en el 3,3%. 
 Afegir un nou concepte a l’article 4t. apartat a), amb el següent literal: 
. remolc nou.......................................................... 288,18 € 

Incrementar les tarifes de l’article 4t. apartat c) en el 3,3%. 
Afegir un nou concepte a l’apartat c) de l’article 4t., amb el següent literal: 

* Capella de Sant Joan: 
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- entitats de Vilafranca amb afany de lucre: 125,00 € 
Suprimir dels apartats c.1.A a c.5.B la referència “o de fora de Vilafranca”. 
Afegir a l’apartat c.1.A de l’article 4t, el següent literal: … en horari habitual… 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.1.A de l’article 4t, amb el següent literal: 
. 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.): 
13,97 € 

Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.1.B de l’article 4t, amb el següent literal: 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): 75,16 € 
. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 25,28 € 

Afegir a l’apartat c.1.C de l’article 4t, el següent literal: … en horari habitual… 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.1.C de l’article 4t, amb el següent literal: 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): gratuït 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 25,28 € 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.1.D de l’article 4t, amb el següent literal: 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): 108,41 € 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 36,58 € 
Afegir a l’apartat c.2.A de l’article 4t, el següent literal: … en horari habitual… 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.2.A de l’article 4t, amb el següent literal: 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): gratuït 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 13,97 € 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.2.B de l’article 4t, amb el següent literal: 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): 41,23 € 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 13,97 € 
Afegir a l’apartat c.2.C de l’article 4t, el següent literal: … en horari habitual… 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.2.C de l’article 4t, amb el següent literal: 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): gratuït 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 13,97 € 
Afegir dos nous conceptes a l’apartat c.2.D de l’article 4t, amb el següent literal: 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió): 41,23 € 

. entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.): 13,97 € 
Afegir un nou concepte a l’apartat d) de l’article 4t. amb el següent literal: 

. Lloguer aula d’autòmats programables (CFO) sense material fungible: 11,27 € 
 

Incrementar les tarifes de l’article 4t. apartat d) en el 3,3%. 
Incrementar les tarifes de l’article 4t. apartat g) en el 3,3%. 
Modificar la disposició final amb el següent redactat: 
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 2005, a 
excepció del que faci referència a les quotes aplicables a la Capella de Sant Joan, que 
s’aplicaran a partir del primer de desembre de 2004. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
17./ TAXA PER LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT 

Incrementar la quota de l’article 4t. en el 3,3%. 
 
18./ TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 * Modificar les següents tarifes de l’article 3r.: 
- estacionament per 1 hora............................................ 0,85 € 
- estacionament per 2 hores........................................... 1,65 € 
- tiquet d’excés de temps per a la cancel·lació ............. 4,15 € 
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- targeta residents .......................................................... 16,40 € 
 L’esmentada targeta per a residents atorga un crèdit de 22,95 €. 

 
19./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS D’INFANTS 

Modificar el redactat de l’article 4t., amb el següent literal: 
1. Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran: 
 * per inscripció  42,87 €/any 
 * Per assistència (per aplicar aquest preu es tindrà en compte l’edat que l’infant 
tindrà l’1 de setembre de l’any en curs): 
. Infants de 20 a 32 mesos.................................... 243,00 €/mes 
. Infants de 8 a 20 mesos...................................... 279,00 €/mes 
. Infants de 4 a 8 mesos........................................ 315,00 €/mes 

* S’estableixen bonificacions pels infants de Vilafranca. La bonificació es 
determina per la renda per càpita basada en els ingressos bruts anuals de la unitat 
familiar: 
 Les tarifes seran les següents: 
 . Fins a 6.320,00 €: 
Infants de 20 a 32 mesos...................................... 53,00 €/mes 
Infants de 8 a 20 mesos........................................ 61,00 €/mes 
Infants de 4 a 8 mesos.......................................... 69,00 €/mes 
 . Entre 6.321,00 i 9.480,00 €: 
Infants de 20 a 32 mesos...................................... 77,00 €/mes 
Infants de 8 a 20 mesos........................................ 89,00 €/mes 
Infants de 4 a 8 mesos.......................................... 100,00 €/mes 
 . Entre 9.481,00 i 12.640,00 €: 
Infants de 20 a 32 mesos...................................... 96,00 €/mes 
Infants de 8 a 20 mesos........................................ 110,00 €/mes 
Infants de 4 a 8 mesos.......................................... 125,00 €/mes 
 . Superior a 12.641,00 €: 
Infants de 20 a 32 mesos...................................... 120,00 €/mes 
Infants de 8 a 20 mesos........................................ 138,00 €/mes 
Infants de 4 a 8 mesos.......................................... 156,00 €/mes 
 . mitja beca  30,00 €/mes 
 . beca sencera  12,00 €/mes 
 * Horari complementari: 
. de 8 a 9 del matí................................................. 15,10 €/mes 
. de 13 a 15 hores (utilitzadors del menjador) .... 30,21 €/mes 
 * Menjador: 
. àpat diari............................................................ 3,65 € 
. utilització i àpat menjador esporàdic................ 9,15 € 
. hores per utilització esporàdica ( 8 a 9 matí) ... 2,75 € 

2. Durant el mes de juliol en que les classes duraran aproximadament fins el dia 15, 
es cobrarà mitja quota a les famílies que utilitzin el servei. 

 
21./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CASALS D’ESTIU 

Fixar les tarifes de l’article 4t. en: 
 CASAL D'ESTIU: 
- Inscripció del primer fill/a: 
. per la 1a. o 2a. quinzena .........................  67,91 € 
. per les 4 setmanes ....................................  124,50 € 
- Inscripció altres germans/es: 
. per la 1a. o 2a. quinzena .........................  54,32 € 
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. per les 4 setmanes ....................................  112,04 € 
 DIVERHIVERN: 
- Per entrada (matí o tarda) ......................  3,20 € 

Afegir dos nous conceptes a l’article 5è., amb el següent literal: 
2.- Quan es produeixi una baixa en la inscripció del Casal d’Estiu quinze dies 

abans del començament, només es retornarà el 90% de la inscripció. 
3.- Una vegada iniciat el Casal d’Estiu, només es retornarà els diners en 

situacions de força major i degudament justificat, i es retornarà el 90% de la 
inscripció. 
 
23./ PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIARIA 

Incrementar la tarifa de l’article 4t. en el 3,3%. 
Modificar el redactat de l’article 5è., amb el següent literal: 

1. S'estableix una bonificació del 100% en el supòsit que els ingressos de la unitat 
familiar no superin una vegada el salari mínim interprofessional. 

2. S'estableix una bonificació del 75% en el supòsit que els ingressos de la unitat 
familiar no superin una vegada i quart el salari mínim interprofessional. 

3. S'estableix una bonificació del 50% en el supòsit que els ingressos de la unitat 
familiar no superin una vegada i mitja el salari mínim interprofessional. 

 
24./ PREU PÚBLIC PELS SERVEIS D’HOSTELERIA A L’ALBERG DE JOVENTUT 

Incrementar les tarifes de l’article  4t. en el 3,3%. 
 
25./ PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CENTRE ÀGORA  

Fixar els imports de l’article 4t. en: 
- Lloguer de naus-mòduls viver d’empreses: 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m² ...............................  4,10 €/m2/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m² ...............................  3,78 €/m2/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m².............................  3,45 €/m2/mes 
. Lloguer de despatxos ........................................................................  6,56 €/m2/mes 
- Utilització sala de reunions (màxim 15 i de 20 persones): 
. Mitja jornada (5 hores màxim) ........................................................  24,00 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores)....................................................  40,00 € 
- Utilització sala d'actes (capacitat 70 persones): 
. Sala sencera - mitja jornada (5 hores màxim) ................................  45,00 € 
. Sala sencera - jornada sencera (més de 5 hores)............................  60,00 € 
. Mitja sala - mitja jornada (5 hores màxim).....................................  35,00 € 
. Mitja sala - jornada sencera (més de 5 hores) ................................  45,00 € 
- Servei de domiciliacions d'empreses: 
. Domiciliació social amb correspondència ......................................  35,00 €/mes 
. Domiciliació amb correspondència i utilització de ½ jornada de 
  despatx per setmana..........................................................................  70,00 €/mes 
-  Sala de tast (capacitat màxima 13 persones, per sessió)...............  70,00 € 
 
26./ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Modificar el redactat de l’article 3r., punt 6, amb el següent literal: 
6.- En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 

constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos 
en l’article 64 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
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Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte 
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  

Afegir un nou apartat a l’article 10.2, amb el següent literal: 
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 

reglamentàriament. 
 
27./ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Modificar el redactat de l’article 3r., amb el següent literal: 
Article 3r.- Successors i responsables   

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributaries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, 
pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que 
no estiguin liquidats. 
No es transmetran les sancions. 

2. Les obligacions tributaries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

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

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

3. Les obligacions tributaries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció 
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, 
o siguin beneficiàries de l’operació. 

 
4. Les obligacions tributaries pendents de les fundacions o entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, en cas de 
dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les 
fundacions, als partícips o cotitulars de dites entitats. 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributaria. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributaria, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributaries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades 
en un procediment concursal. 

7. Respondran solidàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els acates necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributaries fins els límits següents: 

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

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

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributaria. 
Suprimir el següent redactat de l’article 6è.: 
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 
vigent l’any 2003 (1,80). 

Fixar el coeficient d’increment  en el 1,915. 
Substituir de l’ordenança el terme “declaració-ingrés” per “autoliquidació”. 

 
28./ IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES 

Fixar el tipus de gravamen per a les obres majors en el 4,00% 
Modificar el redactat de l’article 4t., amb el següent literal: 

 
Article 4t. Successors i responsables 
1.- A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries 

pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la 
legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
 Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara 
que no estiguin liquidats. 

No es transmetran les sancions. 
2.- Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb 

personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o 
cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

3.- Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixen o siguin beneficiàries de l'operació. 

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

5.- Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 

6.- Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o 
entitats: 
 a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una 
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i derivades 
del seu exercici. 
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 S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 

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

a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari 
pendent i de les sancions. 
 b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
devengades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin 
fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de 
pagament. 

8.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària. 

Afegir al redactat de l’article 6è., apartat 3r., el següent literal: 
… sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligatòria per imperatiu legal. 
Afegir un nou punt a l’article 6è., amb el següent literal: 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 21% de la quota de l’impost les construccions, 

instal·lacions o obres destinades a promoció d’habitatges protegits d’iniciativa privada. 
Afegir un nou apartat a l’article 8è., així com renumerar aquest, amb el següent 

literal: 
3.- Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini 

d’un mes des de l’acabament, el subjecte passiu haurà de presentar la declaració de 
l’impost acreditant el pressupost definitiu de l’obra; és a dir, la base imposable a tenir 
en compte que és el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions o obres, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 7è. d’aquesta ordenança.  

El subjecte passiu adjuntarà en aquesta declaració la documentació 
acreditativa, 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. 

Modificar el redactat de l’article 9è., amb el següent literal: 
 
Article 9è.- Inspecció i comprovació  

1.- La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que 
preveu la Llei General Tributària, les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

Afegir un nou article, amb el següent literal: 
Article 11è. Gestió per delegació 
1.- Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicades a les actuacions que ha de fer l’administració delegada. 

2.- L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels 
subjectes passius amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions 
formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3.- Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

Suprimir el redactat de l’annex I. 
Suprimir de l’annex II, el següent redactat: 
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El valor d’aquest paràmetre és de P = 294,50 €/m2. 
 
29./ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 Modificar el redactat de l’article 1r., punt 6, amb el següent literal: 
 6.- No s’acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa 
urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, 
escissions, aportacions de branques d’activitats o aportacions no dineraries especials, a 
excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 94 del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat. 
 Modificar el redactat de l’article 3r., amb el següent redactat: 
 
Article 3r.- Successors i responsables   

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributaries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació 
civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara 

que no estiguin liquidats. 
No es transmetran les sancions. 

2. Les obligacions tributaries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 

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

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. 
 Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

3. Les obligacions tributaries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció 
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, 
o siguin beneficiàries de l’operació. 

4. Les obligacions tributaries pendents de les fundacions o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, en cas de 
dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les 
fundacions, als partícips o cotitulars de dites entitats. 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a 
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors 
d’aquelles. 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributaria. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributaria, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributaries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades 
en un procediment concursal. 

7. Respondran solidàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els acates necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributaries fins els límits següents: 



 35

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

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

8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributaria. 

 Modificar el redactat del punt 8è., apartat d) de l’article 6è., amb el següent 
literal: 
 No s’aplicarà cap reducció als terrenys de conformitat amb el que disposa 
l’article 107.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, que es transmetin a partir de  l’1 de gener de 2005 
que la seva revisió cadastral va tenir lloc amb efectes de primer de gener de 2000, a 
l’haver superat els 5 anys de la possibilitat de l’aplicació de la reducció. 

Fixar el tipus de gravamen de l’article 7è. en: 
 . Entre un i cinc anys  3,3% 
. De fins a deu anys.....................................................  3,0% 
. De fins a quinze anys................................................  2,9% 
. De fins a vint anys ....................................................  2,9% 
 Modificar el redactat de l’article 10è., amb el següent redactat: 
1. S’estableix l’autoliquidació coma forma de gestió general del tribut, que suposa 

l’obligació del subjecte passiu a declarar les dades i determinar el deute tributari, 
les quals han de ser comunicades a l’ajuntament en els terminis establerts a 
l’apartat 6 d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf 3r. de 
l’apartat 3 de l’article 6è. d’aquesta ordenança. En aquest cas el contribuent ha de 
presentar la declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de 
l’administració. 

2. En cas que l’administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració 
imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la 
declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’administració. 

3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el 
model que l’ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació 
tributaria imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 

4. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o 
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol 
instrument fent-hi constar expressament la referència cadastral. 

5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi 
constin els acates o els contractes que origini la imposició, com també els 
justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació 
corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

6. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des 
de la data en què es produeixi l’acreditament de impost: 

a) quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables 

fins a un any a sol·licitud el subjecte passiu. 
7. Els òrgans gestors giraran, si escau, una liquidació complementaria d’acord amb 

les dades consignades en l’autoliquidació, els documents que l’acompanyen i els 
antecedents que hi hagi a l’administració. 

8. Independentment del que es disposa en l’apartat primer d’aquest article, també 
estan obligats a comunicar a l’ajuntament la realització del fet imposable en els 
mateixos terminis que els subjectes passius: 
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a) Ens els supòsits contemplats en la lletra a)  de l’article 2.1 d’aquesta ordenança, 
sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 2.1, l’adquirent o la persona 
a favor de la qual constitueix o es transmeti el dret real de què es tracti. 

9. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’ajuntament, dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents 
que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets, els 
actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable 
d’aquest impost, amb excepció dels actes de última voluntat. també estaran obligats 
a remetre, dins del mateix termini, una relació de documents privats comprensius 
dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a 
coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s’entén 
sense perjudici del deure general de col·laboració establert en al Llei General 
Tributaria. 
 Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que 
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració de 
l’impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 Afegir un nou article, amb el següent literal: 
 10.1.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos 

següents al final de termini voluntari de presentació i ingrés, s’aplicarà un recàrrec 
únic del 5, 10 o 15% respectivament amb exclusió de l’interès de demora i de les 
sancions. 

2. Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua després dels dotze mesos 
següents al venciment del termini legal per a fer-ho, s’exigirà el recàrrec del 20% i els 
interessos de demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 
mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al 
moment en que es practiqui l’autoliquidació. 

3. La manca d’ingrés en els terminis establerts en aquesta ordenança del deute tributari 
que resultaria de l’autoliquidació correcta de l’impost constitueix una infracció 
tributaria tipificada en l’article 191 de la Llei General Tributaria, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

4. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquest impost constitueix una 
infracció tributària tipificada en l’article 192 de la Llei General Tributaria, que es 
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

5. La sanció mínima és del 50% de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-se. No 
obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30% quan el subjecte infractor 
manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li formuli. 

6. La sanció imposada es reduirà, també, en un 25% si es realitza l’ingrés total de la 
sanció dins del període de pagament voluntari, sempre no es presenti sol·licitud de 
fraccionament o ajornament de pagament i que no s’interposi recurs o reclamació 
contra la liquidació o la sanció. 

7. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que 
preveu la Llei General Tributaria. 

 
30./ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Fixar els coeficients de situació de l’article 9è., apartat 3 en: 
. Categoria 1a.. ...........................................................  3,52 
. Categoria 2a. ............................................................  3,00 
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. Categoria 3a. ............................................................  2,76 

. Categoria 4a. ............................................................  2,48 
 
33./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS LÚDIQUES, ARTÍSTIQUES I 
CULTURALS... 
Incrementar les tarifes de l’article 4t., en el 3,3%. 
 
34./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
DOLORS CALVET 
Incrementar les tarifes de l’article 4t., en el 3,3%. 
 
35./ TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 
 
 Modificar el redactat del paràgraf 1r., apartat 3 de l’article 5è., amb el següent 
literal: 
 3.- No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents: 
 a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin 
rebre. 
 b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els 
ingressos bruts definits en paràgraf primer d’aquest apartat. 
 c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualsevol altre de 
naturalesa anàloga.  
 d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 Modificar el redactat de l’article 8è., amb el següent literal: 
 1.- S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que 
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el 
trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta 
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de 
finalització. 
 2.- La data de la prestació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’ajuntament una autoliquidació per a 
cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum 
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 
detall de l’article 5.3 d’aquesta ordenança. 
 3.- Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat 
satisfeta al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es 
refereix l’article 5.2 de la present ordenança. 
 4.- s’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la 
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 5.- La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en el punt 2 
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que 
preveu l’article 27 de la Llei General Tributaria. 
 
Modificar el redactat de l’article 10è. amb el següent literal: 
 
1.- La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 
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tipificada a l’article 191 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article. 
 
2.- La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que 
preveu a la Llei General Tributaria. 
 
VUITÈ: 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 ÚS D'ESTANDS DE LES FIRES DE MAIG 

Incrementar les tarifes en el 3,3%. 
 
20./ PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS 

Modificar el redactat de l’article 3r., amb el següent literal:  
 1.- Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i qualsevol tipus 
d'entitat o associació, usuaris de les instal·lacions esportives municipals o dels seus 
serveis complementaris, atorgant-se una reducció del 50% sobre els preus estipulats per 
activitats individuals a les persones pensionistes o jubilades empadronades a Vilafranca. 
Les persones en aquesta situació, de menys de 65 anys, hauran de justificar 
documentalment que no estan en actiu laboralment. Aquesta reducció no s'aplicarà quan 
es prevegi un preu concret per aquestes persones o quan ja s'apliqui un descompte per 
algun altre concepte. 
 Modificar el redactat de l’article 4t., amb el següent literal: 
 1. Ús esportiu d'un espai esportiu per usuaris i entitats de Vilafranca i comarca 
de l’Alt Penedès, sense afany de lucre (per hora) (aplicació gener 2005): 
. ESPAI 1......................................................................  4,40 € 
1 pista del pavelló firal 
1 pista exterior coberta 
pista sintètica de tennis 
rocòdrom 
sala de fitness del pavelló nou 
. ESPAI 2......................................................................  8,50 € 
1 pista del pavelló nou 
gimnàs municipal 
pavelló d’hoquei 
. ESPAI 3 (1 camp de futbol de terra) .........................  9,80 € 
. ESPAI 4 (camp de gespa artificial) ...........................  15,30 € 
 S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai 
esportiu descrit o més d’un espai 
 Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora. 
 2. Abonament d'un espai esportiu per usuaris i entitats de Vilafranca, sense afany 
de lucre (per 12 hores) (aplicació gener 2005): 
 . ESPAI 1       42,20 € 
1 pista del pavelló firal 
1 pista exterior coberta 
pista sintètica de tennis 
rocòdrom 
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sala de fitness del pavelló nou 
 . ESPAI 2       81,60 € 
1 pista del pavelló nou 
gimnàs municipal 
pavelló d’hoquei 
 . ESPAI 3 (1 camp de futbol de terra)   94,10 € 
 . ESPAI 4 (camp de gespa artificial)    146,90 € 
 S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai 
esportiu descrit o més d’un espai 
 L’ús de les 12 hores s’haurà de produir com a màxim dintre d’un període de 3 
mesos. 
 3. Ús d'un espai esportiu fora d'horari d'obertura segons calendari (aplicació 
gener 2005): per hora o fracció i conserge  21,36 € 
 Aquesta tarifa s’aplicarà conjuntament amb la tarifa prevista per l’ús de la 
instal·lació esportiva que s’utilitzi.  
 4. Ús esportiu d'un espai esportiu per usuaris o entitats de fora de Vilafranca, 
sense afany de lucre (per hora) (aplicació gener 2005): 
 . ESPAI 1       22,00 € 
1 pista del pavelló firal 
1 pista exterior coberta 
pista sintètica de tennis 
rocòdrom 
sala de fitness del pavelló nou 
 . ESPAI 2       42,50 € 
1 pista del pavelló nou 
gimnàs municipal 
pavelló d’hoquei 
 . ESPAI 3 (1 camp de futbol de terra)                     49,00 € 
 . ESPAI 4 (camp de gespa artificial)                      76,50 € 
 S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai 
esportiu descrit o més d’un espai 
 Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora. 
 5. Ús esportiu d'un espai esportiu, per activitats amb afany de lucre i ús no 
esportiu (per hora) (aplicació gener 2005): 
 . ESPAI 1             44,00 € 
1 pista del pavelló firal 
1 pista exterior coberta 
pista sintètica de tennis 
rocòdrom 
sala de fitness del pavelló nou 
. ESPAI 2...................................................................... 85,00 € 
1 pista del pavelló nou 
gimnàs municipal 
pavelló d’hoquei 
. ESPAI 3 (1 camp de futbol de terra) .........................  98,00 € 
. ESPAI 4 (camp de gespa artificial) ...........................  153,00 € 
 S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai 
esportiu descrit o més d’un espai 
 Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos 
superiors a 1 hora. 
6. Activitat especialitzada 1 (per activitat) .................  1,60 € 
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7. Activitat especialitzada 2 (per activitat) .................  2,55 € 
8. Activitat especialitzada 3 (per activitat) .................  3,20 € 
9. Activitat especialitzada 4 (per activitat) .................  4,80 € 
10. Activitat especialitzada 5 (per activitat) ...............  6,39 € 
11. Activitat especialitzada 6 (per activitat) ...............  8,00 € 
12. Activitat especialitzada 7 (per activitat) ...............  9,60 € 
13. Activitat especialitzada 8 (per activitat) ...............  11,20 € 
14. Activitat especialitzada 9 (per activitat) ...............  12,79 € 
15. Activitat especialitzada 10 (per activitat) .............  14,39 € 
16. Activitat especialitzada 11 (per activitat) .............  16,00 € 
17. Activitat especialitzada 12 (per activitat) .............  17,59 € 
18. Activitat especialitzada 13 (per activitat) .............  19,18 € 
19. Activitat especialitzada 15 (per activitat) .............  22,39 € 
20. Activitat especialitzada 17 (per activitat) .............  25,58 € 
21. Activitat especialitzada 19 (per activitat) .............  31,97 € 
22. Activitat especialitzada 21 (per activitat) .............  38,37 € 
23. Activitat especialitzada 22 (per activitat) .............  44,76 € 
 L’aplicació de les tarifes 6 a 23 serà el setembre de 2005. 
24. Matrícula abonament general al complex aquàtic (aplicació juliol 2005): 
. infant ..........................................................................  29,19 € 
. jove.............................................................................  29,19 € 
. adult ...........................................................................  43,76 € 
. gent gran ....................................................................  29,19 € 
. 1r membre abonament familiar .................................  43,76 € 
. 2n a 4t membre abonament familiar .........................  29,19 € 
. 5è membre i més abonament familiar .......................  gratuït 
25. Matrícula abonament de migdia al complex aquàtic (aplicació juliol 2005): 
. infant ..........................................................................  14,60 € 
. jove.............................................................................  14,60 € 
. adult ...........................................................................  21,88 € 
. gent gran ....................................................................  14,60 € 
26. Abonament general al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2005): 
. infant ..........................................................................  11,51 € 
. jove.............................................................................  19,51 € 
. adult ...........................................................................  22,95 € 
. gent gran ....................................................................  11,51 € 
. 1r membre abonament familiar .................................  22,95 € 
. 2n membre abonament familiar.................................  17,24 € 
. 3r i 4t membre abonament familiar...........................  11,51 € 
. 5è membre i més abonament familiar .......................  gratuït 
27. Abonament de migdia al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2005): 
. infant ..........................................................................  8,65 € 
. jove.............................................................................  14,67 € 
. adult ...........................................................................  17,21 € 
. gent gran ....................................................................  8,65 € 
28. Entrada complex aquàtic (aplicació juliol i inici activitats 2005): 
. entrada puntual infant ...............................................  2,57 € 
. entrada puntual jove..................................................  4,36 € 
. entrada puntual adult ................................................  5,08 € 
. entrada puntual gent gran .........................................  2,57 € 
. 15 entrades puntual infant.........................................  30,74 € 
. 15 entrades puntual jove............................................  52,53 € 
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. 15 entrades puntual adult ..........................................  61,07 € 

. 15 entrades puntual gent gran...................................  30,74 € 

. abonament estiu – 14 juny a 11 setembre - infant.....  42,53 € 

. abonament estiu - 14 juny a 11 setembre - jove........  60,66 € 

. abonament estiu - 14 juny a 11 setembre - adult ......  76,79 € 

. abonament estiu - 14 juny a 11 setembre - gent gran 38,40 € 
29. Entrada piscines d'estiu (inici activitats estiu 2005): 
. entrada puntual infant ...............................................  2,00 € 
. entrada puntual jove..................................................  2,75 € 
. entrada puntual adult ................................................  3,13 € 
. entrada puntual gent gran .........................................  1,57 € 
. 15 entrades puntual infant.........................................  23,90 € 
. 15 entrades puntual jove............................................  32,87 € 
. 15 entrades puntual adult ..........................................  37,58 € 
. 15 entrades puntual gent gran...................................  18,79 € 
. abonament estiu – 14 juny a 11 setembre - infant.....  26,97 € 
. abonament estiu - 14 juny a 11 setembre - jove........  37,23 € 
. abonament estiu - 14 juny a 11 setembre - adult ......  42,57 € 
. abonament estiu - 14 juny a 11 setembre - gent gran 21,29 € 
30. Entrada de grup (aplicació juliol 2005): 
- complex aquàtic 
. infants.........................................................................  2,07 € 
. joves i adults ..............................................................  4,05 € 
- piscines d'estiu 
. infants.........................................................................  1,61 € 
. joves i adults ..............................................................  2,50 € 
31. Cursos aquàtics d'hivern (per trimestre) (aplicació setembre 2005): 
. infant menys de 6 anys -1 sessió setmanal-...............  35,73 € 
. infant menys de 6 anys -2 sessions setmanals-..........  65,57 € 
. infant de 7 a 15 anys -1 sessió setmanal-..................  29,88 € 
. infant de 7 a 15 anys -2 sessions setmanals-.............  54,65 € 
. jove -1 sessió setmanal-.............................................  32,04 € 
. jove -2 sessions setmanals-........................................  58,28 € 
. adult -1 sessió setmanal- ...........................................  37,17 € 
. adult -2 sessions setmanals- ......................................  68,50 € 
. gent gran -1 sessió setmanal- ....................................  21,89 € 
. gent gran -2 sessions setmanal- ................................  34,29 € 
32. Cursos de natació amb fisioterapeuta (aplicació gener 2005): 
 1 sessió / setmanal ......................................................  36,77 € 
. 2 sessió / setmanal .....................................................  68,79 € 
33. Cursos aquàtics d'estiu (per curs) (inici activitats estiu 2005): 
. infant menys de 6 anys...............................................  28,97 € 
. infant de 7 a 15 anys..................................................  24,43 € 
. jove.............................................................................  32,04 € 
. adult ...........................................................................  37,21 € 
. gent gran ....................................................................  18,58 € 
34. Activitats escolars (per alumne/sessió) (aplicació setembre 2005): 
. escoles de Vilafranca menys de 5 anys .....................  0,84 € 
. escoles de Vilafranca a partir de 1r ..........................  0,72 € 
. escoles de fora de Vilafranca menys de 5 anys.........  1,67 € 
. escoles de fora de Vilafranca a partir de 1r .............  1,20 € 
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35. Activitats dirigides al complex aquàtic no incloses en l'abonament (aplicació juliol 
2005): 
. activitats d'una sessió/setmana..................................  16,00 € 
. activitats de dues sessions/setmana...........................  17,79 € 
. activitats de tres sessions/setmana ............................  23,11 € 
36. Classes particulars al complex aquàtic (per sessió) (aplicació juliol 2005): 
. infant 1 sessió -fins 2 persones-.................................  25,52 € 
. infant 5 sessions -fins 2 persones- .............................  109,33 € 
. jove i adult 1 sessió -fins 2 persones-........................  21,85 € 
. jove i adult 5 sessions -fins 2 persones- ....................  91,10 € 
. gent gran 1 sessió -fins 2 persones- ..........................  18,20 € 
. gent gran 5 sessions -fins 2 persones-.......................  81,99 € 
. infant 1 sessió -3 o 4 persones- .................................  29,13 € 
. infant 5 sessions -3 o 4 persones-..............................  127,55 € 
. jove i adult 1 sessió -3 o 4 persones-.........................  25,52 € 
. jove i adult 5 sessions -3 o 4 persones- .....................  109,33 € 
. gent gran 1 sessió -3 o 4 persones- ...........................  21,85 € 
. gent gran 5 sessions -3 o 4 persones-........................  91,10 € 
37. Bronzejat al complex aquàtic (aplicació juliol 2005): 
. 1 sessió.......................................................................  7,29 € 
38. Lloguer de taquilles al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2005): 
. infant i jove ................................................................  7,29 € 
. adult ...........................................................................  9,11 € 
. gent gran ....................................................................  7,29 € 
39. Serveis mèdics esportius i de fisioteràpia al complex aquàtic (aplicació juliol 2005): 
. revisió i visita mèdica/esportiva................................  24,90 € 
. control mèdic/esportiu...............................................  12,47 € 
. estudi de composició corporal...................................  12,47 € 
. electrocardiograma en repòs ....................................  24,90 € 
. estudi d'espirometria .................................................  12,47 € 
. certificat mèdic esportiu ............................................  7,11 € 
. sessió de fisioteràpia de 30 minuts............................  28,47 € 
. sessió de fisioteràpia de 50 minuts............................  35,58 € 
40. Abonament d’activitats físiques d’estiu (juliol i agost) (aplicació estiu 2005): 
. infant ..........................................................................  23,08 € 
. jove.............................................................................  31,72 € 
. adult ...........................................................................  36,27 € 
. gent gran ....................................................................  18,14 € 

Afegir un nou article amb el següent literal: 
Article 4t. bis.- Altres aspectes 

 a) Estan obligats al pagament les persones físiques i/o jurídiques i qualsevol tipus 
d'entitat o associació, usuari/a de les instal·lacions esportives municipals (IEM) o dels 
serveis. 
 b) Es preveu una reducció de fins el 50% sobre els preus estipulats per activitats 
individuals a les persones pensionistes o jubilades empadronades a Vilafranca. Les 
persones en aquesta situació, de menys de 65 anys, hauran de justificar documentalment 
que no estan en actiu laboralment. Aquesta reducció no s'aplicarà quan es prevegi un 
preu concret per aquestes persones o quan ja s'apliqui un descompte per algun altre 
concepte. 
 c) Quan de l'ús de les IEM els/les usuaris/es obtinguin rendiments econòmics, el 
Patronat Municipal d'Esports (PMd’E) podrà sol·licitar les dades que cregui més 
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convenients respecte de la quantia d'aquests rendiments i establir una retenció sobre els 
mateixos. 
 d) Quan es tracti de l'ús de les IEM per a la celebració d'activitats d'interès 
públic, s'aplicarà el preu públic segons resolució motivada pel President del PME. 
 e) En tots els casos el PME podrà establir convenis i/o concerts amb centres 
educatius, associacions esportives i altres entitats. 
 f) Es consideren: 
. infants de 2 a 15 anys 
. joves  de 16 a 25 anys 
. adults  de 26 a 65 anys 
. gent gran majors de 65 anys 
 Els menors de 2 anys tenen tots els serveis gratuïts, excepte aquells que es 
programin específicament per aquesta població. 
 g) Els preus per hores s'aplicaran en fraccions de 30 minuts a partir de la primera 
hora. 
 h) Les tarifes 1, 2, 4 i 5 inclouen l’ús de la IEM, el seu equipament, servei de 
vestidor, personal de consergeria (Excepte en horaris fora del d’obertura aprovat en el 
calendari anual) i il·luminació quan sigui necessària. 
 i) En la tarifa 5 el PMd’E podrà aplicar a més a més el pagament d’un 
percentatge sobre els ingressos que generi l’entitat. 
 j) Les tarifes 6 a 23 s'aplicaran a activitats concretes per l'acord del Ple de la 
Junta del PMd’E. 
 k) Els preus de matrícula de les tarifes 24 i 25 s'aplicaran als abonaments del 
complex aquàtic. Es cobraran únicament un sol cop, mentre la persona usuària no es doni 
de baixa. 
 l) En la tarifa 26 es considerarà la unitat familiar a la parella i els/les fills/es fins 
els 25 anys que convisquin en el mateix domicili. Caldrà acreditar-ho amb document 
justificatiu. 
 m) Les persones abonades al complex aquàtic gaudiran de fins un màxim d'un 
50% de descompte sobre els preus d'activitats de caire general no incloses dintre de 
l'abonament i que organitzi el PMd’E en el complex aquàtic, dintre del seu horari 
habitual d'obertura. Aquestes reduccions es faran públiques a l'inici de cada curs o de les 
activitats concretes. 
 n) La tarifa 30 s'aplicarà quan el grup tingui un mínim de 12 components, o a 
grups més reduïts per decisió expressa del President del PMd’E. 
 Quan el grup tingui components de diferents edats, s'aplicarà el preu que 
correspongui a cadascun dels membres del grup. 
 S'aplicaran els preus de grup tot i que els membres facin ús de les piscines d'estiu 
o del complex aquàtic indistintament, en tot cas, s'aplicarà a cadascun el preu 
corresponent. 
 o) Prèvia aprovació del PMd’E, es podran aplicar promocions o altres avantatges 
que millorin les condicions econòmiques o d'accés a les activitats. 
 p) Qualsevol tipus d'avantatge, descomptes, ampliacions de cobertures o altres 
modificacions de caire general que es prevegin en les ordenances municipals, seran 
d'aplicació sobre aquestes tarifes, sempre que no existeixi ja un descompte superior en la 
tarifa afectada. 
 q) Els preus de la tarifa 34 s’aplicaran quan el grup estigui composat per un 
mínim de 12 alumnes, en el cas de menys de 5 anys, i de 15 a partir de primer. Quan el 
grup que ha de seguir l’activitat de forma independent estigui composat per menys 
alumnes s’aplicarà el preu corresponent al número mínim d’alumnes. 
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r) La tarifa 40 correspon a l’abonament a les activitats físiques de lleure amb 
professor organitzades al Complex Aquàtic durant els mesos de juliol i agost. No dóna 
dret a la resta de serveis. 

s) L’aplicació de la tarifa 3 es farà conjuntament amb les tarifes previstes per 
l’ús de les instal·lacions esportives dintre dels horaris habituals d’obertura 
 
22./ PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS 
QUE ES REALITZIN EN EL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 

Incrementar les tarifes de l’article 4t.  en el 3,3%, a excepció dels punts a), b) i c) 
de l’apartat 1. 

Modificar de l’article 4t., punt d) l’edat per poder tenir dret a bonificació, passant 
de 18 a 25 anys. 

Afegir a l’article 4t., apartat f) el següent redactat: 
Les activitats escolars de les escoles públiques i instituts de la Vila que siguin 

responsabilitat dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del centre i que es 
presentin al teatre Cal Bolet en horari escolar, podran utilitzar el local gratuïtament 
sempre i quan es tracti d’activitats escèniques, l’ús de la sala sigui d’un màxim de 10 
hores, l’activitat vagi dirigida als mateixos alumnes i l’entrada sigui gratuïta. No 
s’inclouen en aquesta modalitat les activitats extraescolars que siguin responsabilitat de 
les AMPES, que es regiran pel paràgraf segon de l’apartat f). 

Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat però en aquest cas 
dirigida al públic familiar, la cessió del teatre també serà gratuïta sempre i quan 
l’activitat tingui lloc durant el mateix dia que la primera representació i el temps total 
d’ús de la sala sigui d’un màxim de 14 hores i l’entrada sigui gratuïta. 

Aquests imports inclouen l’ús de la sala d’un màxim de 10 hores, que han 
d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas que fos necessari i l’acte o els 
actes públics que es vulguin realitzar. En cas que es realitzin actes oberts al públic en 
dies diferents, el lloguer es multiplicarà pel nombre de dies que s’hagi d’obrir el teatre al 
públic. 

Afegir en el punt g) de l’article 4t., després de tot el paràgraf, el següent: 
… segons preveuen els estatuts vigents. 
Afegir un nou paràgraf a l’apartat h) de l’article 4t., amb el següent literal: 
Les persones que hagin realitzat tallers o cursets de teatre o dansa organitzats per 

l’ajuntament o amb una participació directe d’aquest, o que presentin un projecte artístic 
que es consideri interessant per a la ciutat, i que sol·licitin el teatre per presentar una 
primera representació, pondran utilitzar-lo gratuïtament. 

Suprimir de l’article 4t. apartat i) els dos punts que fan referència a concepte del 
lloguer de la càmara negre. 

NOVÈ: Modificar l’índex alfabètic de les vies públiques d’aquest municipi: 
Afegir els espais i vials que es detallen a continuació: 

c/ Abat Blanch : 2a. categoria 
Pl. Pau Boada : 2a. categoria 
c/ Mas i Perera : 2a. categoria 
Ctra. Moja (tram a partir del pas per sobre de les vies del tren) : 4a. categoria 
Ctra. Igualada (Tram comprés a partir del desviament cap a la Ctra. de Sant Sadurní 
d’Anoia) : 4a. categoria 
Ctra. de Guardiola (tram comprès a partir de la cruïlla amb l’Av. la Pelegrina) : 4a. 
categoria 
Ptge. Antoni Sabaté Mill : 1a. categoria 
Pl. dels Boters : 1a. categoria 
Pg. Camp dels Rolls : 1a. categoria 
c/ la Travessia (Pere Pau) : 4a. categoria 
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c/ Maria Aurèlia Capmany : 2a. categoria 
Parc Sant Salvador : 2a. categoria 
Pl. Ramona Via : 1a. categoria 

Suprimir el c/ Riera Gran, i corregir el que es troba aprovat com “La Riera 
Gran” per passar a nomenar-se com “la Riera Gran”. 

Modificar l’actual literal del c/ Lluís Mata Acedo per Luis Mata Acedo. 
 DESÈ: 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 2005 i, regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC) i 8 en contra (grups de CiU, PP i CUP). 
 
Explica el dictamen el regidor d’Hisenda Francisco Romero, qui agraeix les aportacions 
de tots els grups, algunes de les quals són incorporades per la ponència al dictamen. Es 
tracta d’un acord important, i estretament vinculat al pressupost de 2005. 
 
Romero afirma que, en general, els tributs s’incrementen l’any 2005 en un 3,3%, 
equivalent a l’augment de l’IPC interanual (d’agost a agost), tal com s’ha fet en anys 
anteriors, tot i que en alguns casos es produeixen ajustaments i modificacions. Destaca 
algunes novetats com les següents: 
 
- Es crea una nova taxa per llicències i serveis urbanístics, com ja la tenen la majoria 
d’ajuntaments. Això pot implicar una taxa d’aproximadament l’1% del pressupost, si bé 
les obres menors paguen unes quanties fixes i no tributen per l’ICIO. Francisco Romero 
comenta aspectes de la taxa, i remarca que l’habitatge protegit gaudirà d’una 
bonificació del 95%. És intenció del govern municipal apostar decididament per la 
potenciació de l’habitatge amb protecció oficial. 
 
- El tipus de l’impost sobre construccions s’augmenta fins al 4%, però l’augment no 
afectarà l’habitatge amb protecció pública, el qual reitera que es tracta de potenciar. 
 
- Es crea una nova taxa per serveis especials de la Policia Local. No té voluntat 
recaptatòria, sinó la d’evitar un abús en la demanda de serveis policials que no siguin 
ordinaris (talls de carrers per obres, etc.). 
 
- La taxa pels serveis de cementiri augmenta segons l’IPC. La CUP va demanar unes 
bonificacions en casos de gent necessitada. Al respecte, ja es porten a terme actuacions 
des de Serveis Socials, i per l’any vinent es pot articular una proposta concreta en 
aquest sentit. 
 
- La taxa per recollida d’escombraries s’incrementa un 15%. Cal tenir present que la 
Mancomunitat ha convocat un concurs per a prestar el servei i que han concursat només 
dues grans empreses. Els costos augmentaran un 30%, i s’ha de reaccionar front al 
dèficit. Només es repercutirà al ciutadà la meitat de l’augment del cost, en la línia del 
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que pensen fer altres municipis de l’àmbit de la Mancomunitat. La taxa, a Vilafranca, es 
troba en una quantia moderada. Es vol arribar a distingir, a efectes de la taxa, entre els 
bars que tenen cuina i els que no en tenen. 
 
- S’aprova una taxa per ocupació de sòl públic en el cas dels caixers automàtics 
d’entitats bancàries i de crèdit, en els quals el client opera des del carrer. En canvi, 
finalment es descarta el pagament de taxa per altres elements a la via pública (màquines 
de begudes, certes atraccions infantils, etc.). 
 
- Es fan ajustos en matèria de llars d’infants, tot i que les persones usuàries no pagaran 
més d’un terç del cost del servei. Es distingeix entre si la família viu o no a Vilafranca. 
 
- Quant a l’IBI, CiU ha plantejat una bonificació per a les famílies nombroses, però 
l’equip de govern creu que també s’hauria de tenir en compte el nivell d’ingressos 
d’aquestes famílies. 
 
- El tipus de l’impost sobre construccions i obres passa al 4%, si bé aquest augment es 
neutralitza en el cas de l’habitatge protegit. 
 
- Quant a l’IAE, de moment la compensació estatal és insuficient. L’esmena que 
planteja CiU pot ser interessant, però un possible canvi haurà d’esperar per prudència a 
que es tingui constància de com finalitzen les negociacions sobre la compensació estatal 
per pèrdua d’ingressos. 
 
- Quant a l’ús de les instal·lacions esportives, es distingeix entre usuaris de Vilafranca i 
de fora, i entre entitats amb o sense afany de lucre. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a les esmenes presentades pel grup de CiU: 
 
Esmena 1:  ORDENANÇA NÚM. 26: Impost sobre béns immobles. 
  
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa..... 

3.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els 
subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa. 
  
Esmena 2:  ORDENANÇA NÚM. 28: Impost sobre instal.lacions, construccions i 
obres. 
  
Article 7è.- Base imposable, quota i acreditament. 

3.- Fixar el tipus de gravàmen en el 3.65 
 
Esmena 3: ORDENANÇA NÚM. 30: Impost sobre activitats econòmiques. 
 
Article 9è.- Fixar dos únics coeficients de situació: 

Categoria A. (agrupa les categories 1ª., 2ª. i 3ª. De l’annex de carrers) en el 2.76. 
Categoria B. (categoria 4ª. de l’annex de carrers)............................................  en el 2.48. 
 
Esmena 4: ORDENANÇA NÚM. 6: Taxa per recollida d’escombraries. 
 

(Es demana deixar aquesta ordenança per la seva aprovació en un ple posterior 
fins que es determini el cost real d’aquest servei). 
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Esmena 5: ORDENANÇA NÚM. 19:  Preu públic per assistència i estada en llars 
d’infants. 
 

(Modificar el següents paràgraf en els termes següents): 
*S’estableixen bonificacions pels infants de Vilafranca. Per a aquests, les tarifes 

per la prestació del servei es determinen per la renda per càpita basada en els ingressos 
bruts anuals de la unitat familiar. 
 
Després de constatar que es retira l’esmena núm. 5 (hi havia una errada ja corregida 
finalment per la ponència), defensa les esmenes de CiU Aureli Ruíz. En aquest sentit, a 
parer de CiU: 
 
- Les famílies nombroses haurien de tenir una bonificació del 50% en l’IBI, sense que 

això hagi de dependre del volum d’ingressos familiars. Extrapolant xifres generals, 
la  mesura afectaria només unes 150 famílies com a màxim, i l’impacte en la 
recaptació seria assumible (uns 18.000 euros). 

 
- Quant al tipus de l’impost sobre construccions, el govern pretén passar del 3,30% al 
4%, i CiU proposa el tipus del 3,65%. L’augment del 21% proposat és excessiu i es 
tractaria d’una despesa introduïda sobtadament que repercutiria en el preu de 
l’habitatge. L’augment, si és necessari, no es pot fer sobtadament, i encara que es 
prevegin bonificacions per a l’habitatge protegit, aquest és encara avui per avui molt 
minoritari. 
 
- Respecte de l’IAE l’any passat es va augmentar ja un 31%, i l’augment el van suportar 
empreses que no tenien cap culpa de l’incompliment de les promeses de compensació 
del govern del PP. Caldria retornar en un cert sentit a la situació anterior, i actualitzar 
l’annex de carrers, perquè no és clar en funció de quins criteris reals dues empreses 
paguen diferent segons la seva ubicació. A més, actualment en el centre no deu quedar 
gairebé cap empresa que tributi per l’IAE. 
 
- Pel que fa a la taxa per recollida d’escombraries, l’augment proposat del 15% és 
excessiu, sobretot quan l’any 2004 ja es va incrementar un 14%. Caldria posposar 
l’aprovació de l’Ordenança, i estudiar alternatives no tan costoses sobre la prestació del 
servei. No podem acceptar sense més el procés que ha endagat la Mancomunitat i que 
comporta increments molt importants de costos, sinó que l’Ajuntament s’hi hauria 
d’implicar a fons per tal de cercar la millor solució. 
 
En relació amb les esmenes de CiU, Francisco Romero, en nom de l’equip de govern, 
manifesta que el govern municipal també està preocupat per l’augment del cost de la 
recollida de residus, i caldrà valorar les diferents alternatives; no obstant, deixar sobre la 
taula la revisió de l’Ordenança comportaria un incompliment dels teminis legals. Quant 
a la bonificació en l’IBI per a les famílies nombroses, proposa estudiar per a l’any 
següent un determinat llindar econòmic i, sobre l’IAE, cal incrementar l’IPC en espera 
de com acaba la qüestió de la compensació. Les esmenes, per tant, han de ser 
rebutjades. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suporta a les esmenes de CiU, perquè en part coincideixen amb 
les seves. Cal protegir les famílies nombroses (la recaptació ja creix com a 
conseqüència de la revisió cadastral) i l’IBI no té mai en compte el volum d’ingressos. 
El tipus de l’impost sobre construccions no pot incrementar-se tant. S’ha de reformular 
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l’IAE i plantejar-se la gestió de residus, perquè no es poden admetre augments tan 
sobtats. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que les esmenes de CiU se li acaben de passar i no ha 
pogut estudiar-les. Votarà en contra, perquè inicialment no veu clares moltes esmenes. 
A parer seu, l’ICIO del 4% és correcte, la bonificació per IBI hauria de tenir en compte 
els ingressos, etc. 
 
Sotmeses a votació les esmenes de CiU, són rebutjades amb 7 vots a favor (grups de 
CiU i del PP) i 14 en contra (grups Socialista, d’ERC i de la CUP). 
 
A continuació, es llegeixen les esmenes presentades pel grup del PP. Són les següents: 
 
 Suprimir en l’apartat segon de la part dispositiva del dictamen...”i núm. 36 
reguladora de la Taxa per serveis especials de la Policia Local,” 
 
 Ordenança 5.- Taxa per llicències i serveis urbanístics. 
 Suprimir l’apartat a) i b) de l’article 6. Suprimir l’annex 1 i 3 
  
 Ordenança 6.- Taxa per recollida d’escombraries 
 Incrementar les quotes de l’article 5è., en el 3.3%. 
 
 Ordenança 13.- Taxa per l’ocupació del sol, vol i subsòl de la via pública. 
 Suprimir l’epígraf VII de l’article 5è. 
 
 Ordenança 19.- Preu públic assistència i estada en llars d’infants municipals. 
 Modificar l’art. 4 en el sentit d’incrementar les tarifes en un 3.3% respecte de les 
vigents a l’any 2004. 
 
 Ordenança 21.- Preu públic per assistència als casals d’estiu 
 Modificar les tarifes de l’article 4. Limitant l’increment al 3.3%. 
 
 Ordenança 20.- Preu públic per prestacions de serveis en instal.lacions 
esportives municipals. 
 Modificar les tarifes de l’article 4, limitant l’increment al 3.3%  
 
 Ordenança 23.- Preu públic per la prestació del servei de teleassistència 
domiciliaria 
 Supressió de l’ordenança fiscal 
 
 Ordenança 25.- Preu públic per la prestació de serveis en el Centre Àgora 
 Limitar l’increment de tarifes establertes en l’article 4.2 a un 3.3% respecte 
l’any 2004. 
 
 Ordenança 26.- Impost sobre bens immobles 

Modificar l’apartat 2 i 3 de l’article 7 en la forma següent: 
2. El tipus de gravamen serà el 0.710% quan es tracti de béns urbans i el 0.732% 

quan es tracti de béns rústics. 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 

especials serà l’1.257%. 
 Modificar l’article 5.3 de forma que quedi redactat de la forma següent: 
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 “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”. 
 
 Ordenança 27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Modificar l’article 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’incrementarà per 
l’aplicació del coeficient de l’1.859. Aquest coeficient no s’aplicarà  en el supòsit en 
què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, 
cas en el qual el coeficient aplicable seria el vigent l’any 2004”. 
 
 Ordenança 28.- Impost sobre instal.lacions, construccions i obres.  
 Modificar l’article 7è., 3, relatiu al tipus de gravamen perquè quedi redactat de 
la següent forma: 
 “3. El tipus de gravamen serà el 3.30 per a les obres majors”. 
 
 Ordenança 29.—Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana.  
 Fixar el tipus de gravamen de l’article 7è. en: 
 - Entre un i cinc anys  3.2% 
 - De fins a deu anys  2.9% 
 - De fins a quinze anys 2.8% 

- De fins a vint anys  2.8% 
 
Amb l’article 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 cònjuges”. 

 
Ordenança 30.- Impost sobre activitats econòmiques   
 
Fixar els coeficients de situació de l’article 9è., apartat 3: 
Categoria 1ª.   2.74 
Categoria 2ª.   2.33 
Categoria 3ª.   2.14 
Categoria 4ª.   1.93. 
 
Modificació de l’article  5è., punt 2., perquè quedi amb el següent redactat: 
“2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional o empresarial 

gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent, durant els cinc anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de 
la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la 
finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.  

Aquells subjectes passius que tributin per la quota municipal que hagin 
incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors en contracte indefinit gaudiran 
d’una bonificació del 50% de la quota íntegra. 

Les empreses que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin 
energia a partir d’instal.lacions d’aprofitament d’energies renovables o sistemes de 
cogeneració gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota municipal. 
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Josep Ramon defensa les esmenes del PP. Com a trets principals, es destaquen els 
següents: 
 
- No pot acceptar-se la nova Ordenança sobre serveis policials especials. L’Ordenança 
no és correcta, i a més no queda clar què són serveis ordinaris i què no ho són. 
 
- Quant a la taxa per llicències urbanístiques, no pot repercutir en els habitatges. 
Encareix el producte final (habitatge), especialment si s’acompanya amb un augment de 
l’ICIO. Per fer política d’habitatge social, ja es compta amb el recurs de les cessions 
gratuïtes de sòl. 
 
- La taxa per escombraries no pot augmentar més que l’IPC. 
 
- Quant a l’ocupació de la via pública, potser han de tributar els caixers automàtics, però 
no altres elements (s’aclareix que aquests segons elements ja han estat suprimits 
finalment per la ponència). 
 
- Pel que fa als serveis de llars d’infants s’ha d’aplicar el criteri de l’IPC, i exigir que la 
Generalitat s’impliqui realment més en el finançament. També la norma de l’IPC 
s’hauria d’aplicar en matèria de casal d’estiu, Centre Àgora i ús d’instal·lacions 
esportives. Respecte d’aquestes instal·lacions esportives, el representant del seu grup en 
el Patronat ja va comentar que l’estudi de costos no era convincent, i que en alguns 
espais l’increment tarifari és molt important. 
 
- Cal suprimir el preu per teleassistència domiciliària, tenint en compte que les persones 
usuàries del servei tenen pocs recursos. 
 
- L’IBI ha de preveure una bonificació important per a les famílies nombroses, i el tipus 
s’ha de disminuir, perquè la recaptació ja s’incrementa com a conseqüència del procés 
de revisió cadastral. 
 
- Respecte de l’impost sobre vehicles, s’ha de garantir que no s’augmentarà si per llei es 
modifica el quadre bàsic de tarifes. 
 
- El tipus actual de l’ICIO del 3,3% per a les obres majors s’hauria de mantenir, més i 
quan l’any passat ja es va augmentar. 
 
- En l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, s’haurien de mantenir els tipus 
actuals (la revisió cadastral ja comporta un increment de la recaptació), i bonificar les 
transmissions hereditàries en favor de familiars propers. 
 
- Finalment, quant a l’IAE, no s’ha d’augmentar, i s’haurien de preveure certes 
bonificacions (noves activitats, creació d’ocupació, etc.). 
 
Respecte d’aquestes esmenes del PP, Ramon Xena (ERC i equip de govern) les rebutja 
perquè, al marge de les raons de fons, són quantioses i s’han presentat a darrera hora. 
Recorda que el regidor del PP va dir que dimitiria si la compensació estatal promesa pel 
govern del PP per la reducció de l’IAE no es complia correctament, i no ho ha fet. 
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Francisco Romero (ponent de l’equip de govern) també es mostra en contra de les 
esmenes, tenint en compte que la proposta global de l’equip de govern ja és prou 
prudent i ponderada. 
 
Otger Amatller (CUP) rebutja les esmenes, perquè no està d’acord amb moltes d’elles, i 
a més s’han presentat tard i sense temps per analitzar-les. 
 
Aureli Ruíz (CiU) expressa que ell ha fet l’esforç d’estudiar les esmenes del PP, 
presentades avui (sembla que altres han formulat esmenes verbals que ni tan sols han 
estat trameses, i que en alguns casos han estat acceptades). Algunes van en la línia de la 
postura de CiU i altres no, però fent una valoració global CiU les recolzarà. 
 
Les esmenes del grup del PP són rebutjades amb 7 vots a favor (grups del PP i de CiU) i 
14 en contra (resta de grups). 
 
Una vegada votades les esmenes, es passa al debat del dictamen. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que ell va trametre esmenes al ponent i regidor d’Hisenda 
Francisco Romero, i que algunes s’han tingut en compte i altres no. La principal qüestió 
plantejada afecta la taxa per recollida d’escombraries, la qual ha experimentat 
importants augments en els darrers anys. Ara es planteja un increment molt notable, 
com a conseqüència dels augments dels costos del servei. Per a la CUP és molt 
important fer la recollida porta a porta en els cas dels comerços, i incrementar la 
recollida selectiva de residus, especialment en el cas també dels comerços, de manera 
que els comerciants més conscienciats amb el medi ambient paguin menys, i els que 
adopten conductes consistents en produir molts residus i no facilitar-ne el reciclatge 
paguin més. Demana un compromís del govern municipal en aquest sentit. 
 
El ponent Francisco Romero contesta a Otger Amatller que el govern vol potenciar el 
reciclatge, i recorda a títol d’exemple que ja es fa la recollida selectiva de cartrons. 
Caldria fer un estudi de viabilitat de la recollida generalitzada porta a porta, i la 
Mancomunitat en el seu procés de concurs per gestionar el servei ja ho té en compte. El 
regidor de Medi Ambient Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV) entén que la 
postura d’Otger Amatller en termes econòmics s’hauria de matisar. Coincideix amb 
l’objectiu general de la CUP, i s’han d’emprendre accions com ampliar la recollida de 
cartró al centre i augmentar la recollida selectiva de residus orgànics; a parer seu, la 
gestió dels residus costa diners i cada vegada en costarà més, de la qual cosa la 
ciutadania n’hauria de ser conscient. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que ell pretén la recollida selectiva porta a porta, de 
moment, només quant als comerços. En aquestes matèries no han de prevaldre només 
els criteris econòmics, sinó que cal preservar el medi i fer pedagogia. Contesta 
Francisco Romero que el compromís pot ser el d’estudiar l’assumpte, tot ampliant el 
sistema porta a porta per a determinats residus. 
 
Aureli Ruíz (CiU) destaca que no s’ha acceptat cap esmena del seu grup, mentre que sí 
que s’han admès suggeriments d’altres grups que ni tan sols s’han formalitzat en forma 
d’esmena. El vot de CiU serà negatiu, perquè a més la pressió fiscal augmenta, i 
globalment més que l’IPC. S’observa que cada any hi ha tributs (escombraries, ICIO, 
etc.) que s’incrementen molt per damunt de l’IPC, i el recent pacte de govern amb ERC 
no ha servir tampoc per a corregir aquestes pràctiques. 
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Josep Ramon (PP) anuncia el vot contrari del seu grup al dictamen, perquè es proposen 
augments superiors a l’IPC, especialment en matèria de taxa per recollida 
d’escombraries. 
 
 
VIII. ORDENANÇA TARIFES AIGUA I CLAVEGUERAM 
 
El text del dictamen és el 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 de regular 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 d’Ordenança, i que el consell 
d’administració de l’Empresa ha aprovat per unanimitat, el dia 6 d’octubre de 2004, 
les tarifes aplicables l’any 2005. 
 

Per tot això, s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment la nova Ordenança reguladora de les tarifes del servei 

de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram, la qual consta 
incorporada a l’expedient i té tretze articles, una disposició addicional i una disposició 
final. 

2. Sotmetre l’Ordenança al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies, mitjançant edictes que es publicaran en el BOP i en un diari, a efectes de 
possibles al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança s’entendria 
aprovada definitivament, publicant-se el seu text íntegre en el BOP. 

3. S’aproven les diferents tarifes proposades pel consell d’administració de 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A. Aquestes tarifes entraran en vigor 
l’any 2005, sens perjudici de la necessària intervenció, quant al preu de l’aigua, de la 
Comissió de Preus de Catalunya. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
El regidor Joan Pareta explica que d’acord amb el marc legislatiu actual les tarifes s’han 
de regular mitjançant una Ordenança de naturalesa no fiscal. S’accepta la proposta 
tarifària aprovada pel consell d’administració de l’Empresa Municipal d’Aigües, 
ajustada a l’evolució de l’IPC. En el sistema de comptador l’increment s’arrodoneix a la 
baixa, i en el d’aforament a l’alça. Els paràmetres actuals de la tarifa de clavegueram, 
per la seva banda, es mantenen, tenint en compte que l’any passat es van incrementar 
aquestes tarifes substancialment. 
 
Aureli Ruíz (CiU) remarca que es tracta d’una aprovació inicial i que es reserva el dret a 
presentar si procedeix al·legacions. El consell va debatre les tarifes i va donar la seva 
conformitat a la proposta que ara es formalitza. 
 
IX. MOCIÓ SOBRE CONSTITUCIÓ EUROPEA 
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Es dóna lectura a la següent moció que finalment presenten els grups municipals 
d’ERC, de CiU i de la CUP: 
 
 Atès que els caps d’Estat i de Govern de la Unió van aprovar el passat 18 de 
juny de 2004 un projecte de tractat constitucional que modifica les institucions 
europees, l’aprovació del qual requereix la ratificació de TOTS els Estats membres. 
 Atès que aquest projecte no recull cap de les propostes significatives realitzades 
pel conjunt de la societat catalana, des dels àmbits acadèmics i socials fins els 
econòmics i polítics, recollides per la Convenció Catalana per al Debat sobre el Futur de 
la Unió Europea. 

Atès que la Constitució Europea assegura que els estats de la Unió resten a les 
ordres de l’OTAN, organisme militar que va ser rebutjat en referèndum pel poble català. 

Atès que el projecte de Constitució Europea no permet als Països Catalans ni a la 
resta de pobles d’Europa decidir lliurement el seu futur perquè no recull ni el dret 
democràtic a l’autodeterminació, ni el dret a la unitat territorial de les nacions sense 
estat i perpetua les fronteres estatals vigents. 

Atès que només ens podrem dirigir a les cinc institucions europees en les 21 
llengües estatals, entre les quals no s’hi inclou el català, de manera que no permet als 
catalanoparlants  l’us de la llengua pròpia. Tampoc no dedica cap esforç a protegir els 
drets jurídics, culturals i lingüístics de les nacions. 

Atès que la elaboració de la Constitució Europea no s’ha fet en col.laboració 
amb la societat civil, ni se li ha consultat ni tan sols informat. Manera de fer contrària a 
un procés constituent, expressió de la sobirania popular. 

Atès que el Parlament Europeu és la única institució escollida per sufragi 
universal directe i les altres quatre institucions seran creades sense la participació 
directa dels ciutadans. 

Atès que a la pràctica el Parlament Europeu no té capacitat legislativa i està 
exclòs de la política exterior i les decisions que fins ara havien de prendre els 
Parlaments estatals les prendrà ara un grup reduït de persones repartides en organismes 
designats només pels caps dels executius estatals. 

Atès que la Comissió europea, que malgrat ser escollida de forma no 
democràtica, podrà fer propostes legislatives i el seu president tindrà les funcions 
pròpies d’un règim presidencialista. 

 
ACORDS: 
1.- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es declari en desacord a l’actual 

projecte de Constitució Europea. 
2.- Sol.licitar a l’Estat Espanyol i a la Presidència de la Unió Europea el 

reconeixement  de la llengua catalana com a llengua oficial. 
3.- Sol.licitar d’igual manera a l’Estat Espanyol i a la Presidència de la Unió 

Europea els canvis oportuns en la legislació per tal  que Catalunya tingui circumscripció 
electoral europea pròpia. 

4.- Sol.licitar a l’Estat Espanyol i a la Presidència de la Unió Europea que 
garanteixi la participació del Govern de Catalunya en les institucions Europees i en el 
Consell de Ministres quan es tracten matèries que són competència exclusiva de 
Catalunya i en aquelles matèries d’especial interès. 

5.- Trametre aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament 
Europeu.  
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Defensa la moció, remarcant deu punts concrets, el portaveu d’ERC Ramon 
Xena. 
 
Sintèticament, Ramon Xena afirma que s’ha de rebutjar el projecte de Constitució 
europea perquè no és democràtica (la gent no ha pogut participar en la seva redacció), 
prima el poder dels estats per damunt dels ciutadans, adopta un model neoliberal i no 
social, no garanteix els drets socials, no tendeix a una homogeneïtzació fiscal i social, 
no estableix el seguiment real d’una política exterior i de seguretat comuna, no reconeix 
les nacions sense estat ni es refereix a l’Europa dels pobles i dels ciutadans; també 
impedeix el reconeixement oficial de la llengua catalana. 
 
També defensa la moció Otger Amatller (CUP), qui lamenta que el consens assolit al 
voltant de la moció no hagi pogut ser més ampli. S’ha de dir no a una Constitució que 
s’ha elaborat des del secretisme i sense col·laboració social (el referèndum no és 
suficient), que subordina la UE a l’OTAN, que es queda en meres declaracions 
d’intencions sense reconèixer ni garantir els drets civils i socials, que aposta per 
privatitzar serveis, per les deslocalitzacions d’empreses i per polítiques de dèficit zero, 
que permet que el poder econòmic (per exemple Banc Central) s’imposi al polític, que 
no reconeix els drets nacionals i lingüístics i que té grans dèficits democràtics perquè no 
atorga poder real al Parlament europeu elegit per sufragi universal. 
 
Igualment en defensa de la moció, Pere Regull (CiU) afirma que els altres portaveus que 
l’han precedit en l’ús de la paraula ja ho han dit gairebé tot. Europa i la seva Constitució 
ha estat l’esperança dels catalans i d’altres pobles sense Estat, en la perspectiva d’uns 
Estats Units d’Europa. Ara existeix una gran decepció i es perd una gran oportunitat. 
S’aprecia que els estats empresonen dins seu molts pobles, i que la gent està poc 
motivada vers aquesta Europa. El tractat aprovat ens discrimina perquè no reconeix 
l’oficialitat de la llengua que parlem; tampoc no es permet una circumscripció electoral 
pròpia catalana, la qual cosa provoca sovint la necessitat d’aliances electorals poc 
naturals, i s’impedeix que les Comunitats Autònomes puguin negociar a la Unió les 
matèries en les quals tenen competències exclusives, havent-se de passar indegudament 
sempre per l’Estat. La culpa d’aquesta situació s’ha d’atribuir a Espanya, i concretament 
al PSOE i al PP, ja que si l’Estat espanyol fa un reconeixement Europa també ho farà. A 
parer seu, si les forces catalanes (amb inclusió del PSC) fessin un front comú aquestes 
reivindicacions prosperarien. Cal ponderar que la part dispositiva de la moció demana 
coses molt concretes que tothom hauria d’acceptar (oficialitat del català, circumscripció 
electoral pròpia i participació directa en assumptes de la nostra competència exclusiva). 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, perquè el que fa és rebutjar una 
Constitució que pot tenir alguns defectes, però que constitueix un pas rellevant en el 
procés d’integració europea. Molts drets es poden reconèixer després, i cal tenir en 
compte que diferents estats europeus són més centralistes que el nostre. 
 
Francisco Romero (grup Socialista, PSC-ICV)  manifesta que, com proposa la moció 
que presentarà el seu grup en el punt següent de l’ordre del dia, l’Ajuntament com a tal 
no ha de prendre una postura a favor o en contra de la Constitució, sinó que ha de posar 
els mitjans perquè tothom tingui plena informació i pugui decidir lliurement. El PSC 
votarà a favor de la Constitució europea, i Convergència Democràtica, més que intentar 
convèncer el PSC, hauria d’intentar convèncer els seus socis d’Unió Democràtica, i fins 
i tot alguns membres de la mateixa Convergència. Recordant passades tragèdies del 
continent europeu, Romero advoca per una Europa unida i en pau. Reconeix que quant 
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als drets nacionals i lingüístics es detecten insuficiències, les quals però poden ser 
corregides amb bona voluntat per part de tothom. 
 
Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV, i militant d’ICV) manifesta que li va costar 
no encapçalar la moció i donar-li suport. Malgrat que en comparteix el fons, considera 
que l’Ajuntament com a tal no pot prendre postura i definir una proposta institucional 
de vot als ciutadans. L’Ajuntament el que ha de fer és informar. Acceptaria la moció si 
se suprimís el pronunciament contrari a la Constitució, substituint-lo per un altre que 
garantís que l’Ajuntament facilités mitjans perquè les forces polítiques i els ciutadans 
puguin expressar el seu parer, amb la finalitat que després tothom pugui votar amb 
llibertat de criteri. Replica aquesta intervenció Otger Amatller (CUP) recordant que 
l’Ajuntament va prendre postura no fa massa temps sobre l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, i contesta Recober que l’Ajuntament es pot pronunciar quan representa els 
ciutadans, i no quan aquests poden fer-ho directament; l’Ajuntament pot expressar, a 
parer seu, que vol un nou Estatut o una nova Constitució europea, però no valorar-ne el 
contingut. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que el PSC té un rol important a jugar, perquè va guanyar 
les darreres eleccions. Constata que l’Estatut també se sotmet a referèndum, i pregunta 
si Patro Recober representa o no al grup Socialista. Contesta Patro Recober que en les 
darreres eleccions municipals hi va haver una coalició del PSC i d’ICV, formant els 
electes el grup municipal Socialista. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que s’ha arribat a un cert consens en la mesura del 
possible, però que tothom és lliure d’adherir-s’hi o no. La moció s’ha de votar tal com 
s’ha presentat. 
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada amb 10 vots a favor (grups d’ERC, CiU i 
CUP) i 11 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i del PP). 
 
X. MOCIÓ SOBRE CONSTITUCIÓ EUROPEA 
 
Es dóna lectura a la moció següent del grup Socialista (PSC-ICV): 
 

La Unió Europea (UE) és la història d’un èxit col·lectiu que permet als seus 
membres conviure en pau, democràcia, llibertat i desenvolupament econòmic i social. 
  En aquest marc, Espanya, des del seu ingrés l’1 de gener de 1986, ha 
estat un dels Estats més beneficiats per la seva participació en el procés de construcció 
europea. 

El passat 1 de maig, la Unió va dur a terme la seva major ampliació, passant de 
15 a 25 membres, que es convertiran en 27 a curt termini. L’ingrés dels nous estats ha 
estat una oportunitat correctament aprofitada per construir la gran casa comuna 
europea.  

Necessàriament, l’ampliació ha d’anar seguida de la profundització. Per això, 
l’adopció de la primera Constitució Europea en la recent Conferència 
Intergovernamental ha representat el pas adequat i indispensable en aquest sentit, 
obrint la porta a la culminació de la unió i construcció política, tant desitjada pel 
catalanisme polític i per molt bona part de la ciutadania catalana.  

Ara cal que la ciutadania sigui informada exhaustivament sobre el contingut de 
la Constitució Europea, establint-se un ampli debat nacional que culmini en un 
referèndum per procedir a la seva ratificació.  Així es donarà a les dones i els homes el 
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nostre país, que continua estant al cap de l’europeisme, l’oportunitat de decidir 
directament el futur de la Unió Europea de la qual són ciutadanes i ciutadans. 
 

Es proposen els següents ACORDS: 
1. Promoure el debat necessari referent a la Constitució europea, previ al 

referèndum sobre el Tractat pel qual s’institueix, garantir la difusió dels seus 
continguts i promoure la participació ciutadana i el respecte a totes les posicions, la 
neutralitat dels mitjans de comunicació de titularitat pública i la lliure i equilibrada 
expressió de totes les posicions. 

2. Comunicar aquests acords a la Delegació de Govern, al Parlament de 
Catalunya i a la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 17 vots a favor (grups Socialista, de CiU i del PP) i 4 
en contra (grups d’ERC i de la CUP). 
 
Defensa la moció Francisco Romero (grup Socialista), remarcant que es tracta d’una 
moció igual a la que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. Es 
tracta de garantir la informació ciutadana, sense que la corporació municipal adopti un 
pronunciament afirmatiu o negatiu sobre el contingut de la Constitució. 
 
Otger Amatller (CUP) rebutja la moció, i considera ridícul afirmar que els ciutadans 
decideixen directament sobre el contingut de la Constitució. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, remetent-se al seu contingut. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra contrari a la proposta de moció, perquè no s’ha pogut 
participar en el procés i es pren una postura molt diferent respecte de la moció anterior. 
Demana a l’alcalde que quan anunciï els resultats de les votacions, si esmenta els grups 
que avalen cada postura, digui  sempre els que voten a favor i els que ho fan en contra, 
amb la finalitat que quedin clars els posicionaments polítics. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que la moció anterior presentada per CiU i dos grups més 
era aigualida respecte de l’enfocament de la qüestió, però que aquesta fins i tot hi posa 
sucre. Malgrat tot, està d’acord amb que s’informi, i votarà a favor. 
 
XI. MOCIÓ CONSTITUCIÓ EUROPEA 
 
S’havia presentat una moció per part dels grups de CiU i de la CUP, la qual és retirada 
tenint en compte que en el punt IX de l’ordre del dia s’ha tractat una moció consensuada 
entre aquests dos grups i el d’ERC. 
 
XII. MOCIÓ PLA DIRECTOR I ESTACIÓ DE TRENS REGIONALS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 

El Pla Director de l'Alt Penedès, és l'instrument que ens ha de permetre regular i 
definir el model de comarca que volem. Per aquest motiu, no es poden anar plantejant 
projectes que tenen una afectació directe a tota la comarca, sense cap debat comarcal 
previ. El Pla Director és l'espai on cal debatre la necessitat d'aquests projectes, entre 
d'altres qüestions. Si no ho fem així el que ens pot passar és, que quan s'hagi d'elaborar 
el Pla Director, ja no existeixi res per decidir.  



 57

Vilafranca com a capital de comarca, hauria de ser exemple i motor per a la resta 
de municipis per la redacció del Pla Director. Evitant actuacions individualistes 
generades d’esquena a la comarca. 

Per altra banda, el debat sobre la instal·lació d'una estació de trens regionals, als 
terrenys afectats per la base de muntatge i de manteniment, està generant una cortina de 
fum que no ens permet veure l'autèntic problema de Vilafranca i de la comarca, què és 
la pèrdua d'11 hectàrees de sòl agrícola. 

Des de la CUP entenem, que la instal·lació o no, d'una estació de trens regionals 
a la vila, no pot justificar mai un projecte absurd i innecessari per la comarca com és la 
base de muntatge i de manteniment. Així entenem que la necessitat d'aquest equipament 
s'ha de debatre quan toqui dins el debat del Pla Director. 

Donat que en l’anterior ple, després de la lectura d’un manifest de la Plataforma 
Salvem el Penedès, que anava també en aquest sentit, es va acordar aplaçar totes les 
decisions sobre l’instal·lació d’una estació de trens regionals als terrenys de la base de 
muntatge i de manteniment. 

Per aquests motius demanem al Ple que acordi: 
- Que l'ajuntament de Vilafranca, capital de la comarca, faci els possibles per 

impulsar el Pla Director de l'Alt Penedès. 
• Que l'ajuntament, d’acord amb les intervencions del darrer Ple Municipal i 

acatant la demanada explícita que se li va fer des de la Plataforma Salvem el 
Penedès, prengui el compromís de no realitzar més accions i gestions destinades 
a la ubicació d'una estació de trens regionals als terrenys de la base de muntatge 
i de manteniment, ni de cap altra infrastructura que afecti a la vila i a la comarca 
fins que el Pla Director estigui definit. 

 
• Que l'Ajuntament emprengui totes les accions legals possibles per aturar la 

instal·lació de la base de muntatge i de manteniment a Vilafranca. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (grups de la CUP i de CiU), 13 en 
contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 1 abstenció (grup del PP). 
 
Otger Amtaller (CUP) destaca que la moció es molt clara, i s’oposa en qualsevol cas a 
la base de muntatge. 
 
Otger Amatller dóna lectura en aquest moment de la sessió a un manifest de 
l’anomenada “Plataforma Ciutadana Salvem el Penedès”, titolat “A vosaltres 
(PSC/ERC/IC-verds) que ens heu robat el paisatge”.  S’expressa en el manifest que en 
el darrer ple es va demanar que no s’implantés l’estació de trens regionals en els 
terrenys on és la prevista la construcció de la base de muntatge (s’havia d’esperar al Pla 
Director de l’Alt Penedès), i que s’aturés la construcció de la base de muntatge. 
Tanmateix, les vinyes ja no hi són, i l’equip de govern no ha fet res per impedir-ho, ni 
ha defensat el Penedès, les vinyes i el nostre paisatge. 
 
El Manifest fa palesa la decepció per veure una esquerra tan vençuda i desenvolupista, 
allunyada dels objectius de la sostenibilitat i de la qualitat de vida de la gent. 
Consideren l’actitud de l’equip de govern com indigna. No hi ha hagut (a parer dels 
autors del manifest) compromís amb el terrirori i la seva gent, i 11 hectàrees de vinya ja 
s’han perdut. Segons el text, les forces de govern han venut el paisatge, el territori, la 
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gent, els sentiments, i si no es veuen en cor d’adoptar una actitud ferma haurien de 
dimitir. 
 
En aquests moments, representants de la “Plataforma” lliuren uns ceps que diuen que 
s’han acabat d’arrencar a la zona on es pretén que s’instal·li la base de muntatge, tot 
dient (referint-se als membres de l’equip de govern) que “aquest és el fruit del vostre 
treball”. 
 
Tot seguint, i després que l’alcalde afirmi que s’ha de poder discutir la moció amb total 
llibertat, pren la paraula Josep Ramon (PP), i afirma que coincideix amb determinades 
qüestions de la moció, i que la realitat és que els treballs relatius a la base ja han 
començat. Fa esment que en el darrer ple una moció sobre l’estació de trens regionals va 
quedar sobre la taula per cercar un consens, però fins ara només s’ha fet una reunió amb 
l’assistència d’un tècnic de la Generalitat. Ell s’abstindrà en la votació, perquè cal tenir 
plena consciència de les diferents alternatives possibles pel que fa a l’estació de trens 
regionals. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la moció. Aposta per un Pla Director 
participatiu i perquè Vilafranca no prengui decisions sense comptar amb la comarca. 
Malgrat els acords del darrer ple, només s’ha fet una reunió amb un tècnic de la 
Generalitat (el mateix que acompanyava els responsables de l’Ajuntament en les 
reunions a Madrid sobre el tren d’alta velocitat) sobre l’estació de trens regionals. 
Valdria la pena contractar des de l’Ajuntament un tècnic expert en la matèria que vetlli 
pels nostres interessos, de manera que es pugui analitzar on pot ubicar-se l’estació de 
trens regionals, respectant el dret de participació i el contingut del POUM. Seria molt 
posistiu (i cal fer tots els esforços possibles en aquest sentit) que pogués instal·lar-se en 
el lloc de l’estació actual, i és decebedor que l’equip de govern doni per fet que ha 
d’anar a la zona de la base de muntatge. 
 
Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) es manifesta contrari a la moció. El Pla 
Director ha d’ordenar el territori des del diàleg i el respecte, però lògicament no pot 
eliminar els corredors d’infraestructures ja existents. S’han de fer esforços per 
minimitzar l’impacte de la base de muntatge, i és absolutament prioritari que hi pugui 
haver una estació de trens regionals a Vilafranca. Des de Vilafranca es va apostar 
perquè se situés en el lloc de l’estació actual, però el mateix tècnic que va fer la 
proposta inicial afirma actualment que no és possible tècnicament. En qualsevol cas, si 
se situa fora de l’estació actual, cal garantir que aquesta no desaparegui. 
 
Ramon Xena (ERC) considera que l’estació de trens regionals a Vilafranca és una 
necessitat i s’ha d’aconseguir, tal com les forces polítiques i socials locals i comarcals ja 
van acordar en el passat. Seria positiu, si tècnicament fos possible, ubicar-la en el lloc 
de l’estació actual, i si no ho és l’estació s’ha de fer igualment, i situar-la a la zona de la 
base de muntatge evitaria que s’haguessin d’arrencar més vinyes. Des de 1987 ERC ha 
estat coherent en reclamar una estació de trens regionals a Vilafranca i apostar pel 
transport públic, i si algú creu que això és una postura indigne allà ell, ja que en tot cas 
els ciutadans en les eleccions jutjaran qui té raó i qui no la té. Per tant, malgrat que 
hagués estat fàcil recolzar-la, per congruència ERC votarà contra la moció. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la postura correcta hagués estat donar suport a la 
moció. La CUP no rebutja una estació de trens regionals, però nosaltres no podem 
decidir unilateralment sobre grans infraestructures que afecten tota la comarca, i afirma 
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que existia un compromís en el sentit que el Pla Director regulés totes les qüestions 
d’abast comarcal. 
 
Pere Regull (CiU) opina que si s’aprova un Pla Director a efectes de coordinació que 
eviti desgavells urbanístics ha de comprometre tothom. Si la capital de la comarca en 
prescindeix, no hi haurà després força moral per demanar a alcaldes de municipis petits 
que evitin segons quines pràctiques. 
 
Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV) recorda que no és cert que ens hagin ofert 
una estació i que hagim de decidir sobre la seva ubicació. El transport ferroviari és 
positiu, i el que hem de fer tots és reivindicar una estació de trens regionals. El Pla 
Director haurà de posar ordre en uns anys, i l’estació trigarà molt de temps en fer-se, i 
no ens podem permetre romandre ara en una actitud passiva, perquè l’oportunitat 
d’aconseguir una estació no hi és ni molt menys sempre. La moció aposta per quedar-
nos aturats, i això seria negatiu. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la qüestió de l’estació de trens regionals en aquest 
moment l’ha plantejada l’equip de govern, i Pere Regull (CiU) aposta per no quedar-se 
aturat, però esgotant totes les possibilitats tècniques; en aquest sentit, reitera que no ens 
podem quedar només amb el parer de la Generalitat, i que caldria disposar 
d’assessorament tècnic propi, de forma que si és viable l’estació es faci al centre de la 
vila. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve crida al consens en aquesta qüestió. El debat s’ha de 
fer en els plens i també fora dels plens, tot continuant les rondes de reunions. Cal 
apostar pel transport públic i disposar d’una estació de trens regionals, tot prenent 
postura després d’haver escoltat els tècnics. Ningú no té l’exclusiva de la defensa de 
Vilafranca i del Penedès, i l’equip de govern treballa cada dia en aquest sentit. 
 
XIII. MOCIÓ SOBRE ELABORACIÓ DEL PAUM 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 

Com s’ha pogut comprovar, el creixement de Vilafranca cada cop és més gran, 
la pressió que rep el municipi de l’àrea metropolitana és difícil de controlar i fa que es 
dispari progressivament el nombre d’habitants de la Vila a un ritme difícil d’assumir 
correctament. Això provoca dèficits en el camp de les infrastructures i dels equipaments 
necessaris, els quals haurien de donar servei a tota la ciutadania. La necessitat de crear 
sistemes per controlar aquest creixement és imprescindible.  

Per això, la CUP va presentar al Ple Municipal celebrat el 18 de novembre de 
2003, una moció on es demanava la creació d'un PAUM (Pla d’Actuació Urbanística 
Municipal), una eina molt eficaç per ordenar i controlar el creixement urbanístic del 
municipi. Així ho va entendre l´equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca, que va 
afirmar com a resposta a la moció presentada que ja tenien pensat de portar-lo a terme i 
que el mateix POUM ja el tenia en compte, afegint, que l’esmentat PAUM s’havia de 
portar a terme amb la participació de tots els grups municipals i dels ciutadans de la 
Vila. 

Al Ple Municipal del 18 de maig de 2004 una moció de CIU instava a l’equip de 
govern a tirar endavant la moció esmentada anteriorment, ja que encara no hi havia cap 
notícia sobre el PAUM. En aquest cas, l’equip de govern va respondre que hi havia un 
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avantprojecte de llei on la figura del PAUM podia patir una sèrie de canvis i que, per 
tant, s’havia de deixar en suspens. 

Tenint en compte que de la primera moció ja en fa gairebé un any, que el 
creixement de Vilafranca no frena sinó que s’accelera, que la necessitat de crear eines 
que temporalitzin el creixement de Vilafranca és urgent i que, segons es va dir, les 
intencions de l’ajuntament eren les de crear aquestes eines de control i ordenació del 
creixement de la vila.  

Tenint en compte que el regidor d’urbanisme, Sr. Colomé, va dir a la presentació 
de la primera moció, que si no es va aprovar un PAUM amb el Pla General va ser per 
raons de calendari, ja que la nova llei d’urbanisme del 2002 va sortir durant la redacció 
del POUM, i que per tant no hi havia hagut temps material d’incloure el PAUM dins del 
POUM. 

Veient que l’equip de govern sempre ha manifestat que el creixement de la vila 
és moderat i sostenible, qüestió que, un any més tard de l’aprovació del POUM, ja es 
pot posar en dubte. 

Veient que la necessitat de crear eines pel bon control i temporalització del 
creixement urbanístic de la vila encara és més important avui que fa un any i a més 
d’una manera urgent. 

Tenint en compte que l’avantprojecte de llei, d'aquí a que sigui una realitat pot 
passat un termini de temps molt elevat, termini en el qual la superfície edificada de la 
vila es pot veure multiplicada. 

Per aquests motius demanem al Ple que acordi: 
1. Que es realitzi el Pla d’Actuació Urbanística Municipal que temporalitzi el 

POUM de Vilafranca del Penedès. 
2. Que en el supòsit de no voler tirar endavant el PAUM (a causa de 

l’avantprojecte de llei d’urbanisme) que l'equip de govern realitzi per als grups 
municipals i per a la ciutadania una temporalització per fases del POUM, en el que s'hi 
reflexi d'una manera temporalitzada el calendari del programa d’actuacions 
urbanístiques per els propers 12 anys, on hi quedin reflectides totes les actuacions a 
portar a terme: execucions de plans parcials, plans d’actuació urbana, transformacions 
de S.U.D. a Plans Parcials... L'objectiu d'aquest és conèixer com anirà el 
desenvolupament del POUM, i conèixer les voluntats i previsions de l'equip de govern 
en aquestes qüestions urbanístiques.  

3. Que en aquest calendari o temporalització també hi constin d'una manera ben 
clara les dates en que es portaran a terme tots els equipaments i ampliacions d’aquests, 
previstos al POUM. 

4. Que la temporalització del POUM es presenti als grups municipals i a la 
ciutadania abans de dues setmanes per tal de que es pugui discutir entre els diferents 
grups polítics i que al mateix temps es presenti a la ciutadania obrint un període de 
debat i de propostes per part de la gent de Vilafranca.  
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de la CUP, CiU i PP) i 13 
en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que és la tercera vegada que el ple tracta aquesta qüestió. 
L’elaboració del PAUM és important, amb la finalitat de marcar els ritmes de 
desenvolupament del Pla d’ordenació de forma participativa. Lamenta que fins ara no 
s’hagi portat a terme. En el cas que per raons de la modificació de la Llei d’urbanisme 
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no es vulgui fer un PAUM, allò que és important és modular el ritme de creixement. 
Caldria que l’equip de govern exposés les seves intencions, i poder-les debatre. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció. 
 
Pere Regull (CiU) també pren una postura favorable a la moció, com en les anteriors 
ocasions en què la qüestió ha estat examinada. Vilafranca creix a un ritme important, i 
el criexement no pot ser absorbit amb els serveis existents. Volen dialogar, però de 
veritat, sobre el desplegament del POUM, i recorda que la lleialtat es té quan totes les 
opinions són escoltades. 
 
Josep Colomé (grup Socialista i equip de govern) afirma que la modificació de la Llei 
d’urbanisme s’aprovarà en el mes de desembre, i comportarà importants modificacions 
pel que fa al PAUM, de manera que aquest no serà ja necessari. El creixement de 
Vilafranca ve regulat en el POUM  de forma racional i amb criteris de sostenibilitat, i 
cal recordar que aquest POUM es va fer amb molta participació i va ser votat 
democràticament. No és possible ni convenient a través d’una Agenda establir 
moratòries quant a creixement, perquè les moratòries generen especulació i increments 
dels preus del sòl. No es pot parlar a la lleugera de creixement excessiu, perquè llavors 
s’hauria de dir qui pot i qui no pot viure a Vilafranca. Colomé remarca que el lliure 
mercat no ho soluciona tot, per la qual cosa s’ha d’intervenir i regular tot el que calgui 
d’acord amb la llei. L’equip de govern aposta per l’habitatge protegit, i és possible 
plantejar una Agenda indicativa dins d’un termini raonable d’uns dos o tres mesos, 
sense esperar però que l’Agenda prevegi moratòries que no són possibles. El que es pot 
fer és una previsió d’inversions municipals en serveis, adoptar mesures de sostenibilitat 
urbanística (especialment quant als habitatges nous) i controlar el creixement en termes 
de sostenibilitat, sense paralitzar-lo de forma il·legal. 
 
Otger Amatller (CUP) celebra el fet que en dos o tres mesos l’equip de govern pugui 
plantejar uns objectius per estudiar-los. A parer seu, l’Ajuntament disposa d’eines per 
controlar el creixement. Reclama de nou un calendari, i que hi hagi participació 
ciutadana. 
 
Per tant, la moció queda rebutjada, sens perjudici del compromís que pren l’equip de 
govern de presentar, en dos o tres mesos, una Agenda orientativa i un programa de 
sostenibilitat respecte de les noves construccions. 
 
XIV. MOCIÓ SOBRE LA COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DEL MUSEU 
 
Es llegeix la següent moció del grup de la CUP: 
 

Actualment, l’òrgan màxim de govern i representació, al que corresponen totes 
les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, de la Fundació 
Privada Museu de Vilafranca – Museu del Vi, corresponen al seu Patronat (Patronat del 
Museu de Vilafranca – Museu del Vi). 
 El Patronat de la Fundació està compost per 14 persones: l’alcalde/essa, el/la 
president/a del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis Penedès o la persona que 
a l’efecte designi la comissió Executiva de la Caixa d’Estalvis del Penedès, el/la 
president/a del Consell Comarcal, quatre patrons/es designats per l’Ajuntament de 
Vilafranca, quatre patrons/es designats per la “Caixa d’Estalvis del Penedès” i tres 
patrons/es designats pel Consell Assessor de la Fundació. 
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 Atès que els quatre patrons/es actuals designats per l’Ajuntament de Vilafranca 
són escollits per l’equip de govern, obviant la pluralitat del consistori vilafranquí. 
 Atès que els patrons/es nomenats per l’Ajuntament de Vilafranca poden ser 
substituïts segons les seves normes internes de funcionament. 
 Atès que per l’any vinent està previst modificar els estatuts del Museu de 
Vilafranca – Museu del Vi, degut a l’abandonament de la Caixa d’Estalvis del Penedès 
del Patronat. 
 Atès que volem augmentar la pluralitat representativa de la societat 
vilafranquina dins del Patronat del Museu del Vi per tal de fer-hi sentir totes les veus. 
 Atès que estem a les portes del nou projecte del Museu de Vilafranca – Museu 
del Vi (amb un pressupost de 14 milions d’euros), on l’Ajuntament de Vilafranca hi 
tindrà un paper molt important per tal que es pugui tirar endavant el projecte. 
 

Atès això, des de la CUP demanem que el ple municipal aprovi les mesures 
seguidament esmentades: 
1. Instar al Patronat de la Fundació del Museu de Vilafranca – Museu del Vi que 
realitzi una modificació dels estatuts per tal que els patrons designats per l’Ajuntament 
de Vilafranca corresponguin a tantes persones com grups polítics hi hagi amb 
representació al consistori vilafranquí, convidant a efectuar una primera modificació 
parcial amb aquest canvi abans d’aprovar la modificació total dels estatuts de la 
fundació (prevista pels inicis de l’any vinent), per tal de poder participar en la seva 
redacció final. 
2. En el cas que el Patronat de la Fundació Museu de Vilafranca – Museu del Vi 
accedeixi a les peticions esmentades en el primer punt, que l’Ajuntament de Vilafranca 
faci els passos necessaris per tal que les persones designades per aquest, en el Patronat 
del Museu de Vilafranca – Museu del Vi, es canviïn per un representant/a de cada grup 
municipal amb representació al consistori vilafranquí. 
 
Otger Amatller (CUP) comenta que en el Patronat del Museu no hi estan representats 
tots els grups municipals, i això ha de ser possible a través d’una modificació 
estatutària. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció. El projecte del Museu ha de tirar 
endavant i tothom hi ha de poder participar. També seria interessant que alguna altra 
Administració pogués prendre part activa i aportar-hi recursos. 
 
Josep M. Figueras (CiU) recolza la moció i diu que és bo que tots els grups puguin 
participar. Recorda que en el ple de febrer l’alcalde va afirmar que més endavant es 
podria parlar sobre els representants municipals al Museu, i ara és el moment de fer-ho. 
També caldrà discutir sobre la figura del president del Museu, perquè ha sortit a la 
premsa com a possible candidat el nom d’una persona que va ser regidor, amb la qual 
cosa la imparcialitat política de la presidència no estaria garantida. 
 
Joan Ríos (grup d’ERC i regidor de Cultura) afirma que es vol que tots els grups 
municipals estiguin representats, i la postura del govern municipal és oberta en aquest 
sentit. Tanmateix, també cal tenir present que si ara es modifiquen parcialment els 
estatuts s’endarreriria el procés d’aprovació dels estatuts definitius, i a més tindria un 
cost econòmic. Com esmena verbal, proposa que prèviament a l’aprovació definitiva 
dels nous estatuts, tots els grups municipals puguin treballar plegats en la seva redacció. 
Afirma que la Junta actual ha redactat un primer esborrany d’estatuts en el qual el 
nombre de representants municipals passa de 4 a 7, la qual cosa permetria la presència 
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de tots els grups. L’Ajuntament ha de poder dir la seva quant als nous estatuts, i aclareix 
que serà el nou Patronat el que haurà de nomenar el nou president. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que espera que aquests compromisos s’acompleixin i 
que finalment tots els grups estiguin representats. També afirma que els estatuts actuals 
preveuen que són membres del Patronat l’alcalde i quatre representants de 
l’Ajuntament, la qual cosa permetria en certa manera la presència dels cinc grups 
municipals. 
 
L’alcalde Marcel Esteve reitera que la voluntat és favorable a la presència de tots els 
grups municipals en el Patronat, i també a la participació dels grups en l’elaboració dels 
nous estatuts. Lògicament, aquesta voluntat municipal ha de respectar també la dels 
altres membres del Patronat. 
 
Finalment, i partint de l’esperit de la moció presentada, s’acorda per unanimitat el 
següent: 
 
Atès que s’ha endagat el procés de modificació dels estatuts de la fundació privada Museu de 
Vilafranca-Museu del Vi, en el qual hi té una participació rellevant l’Ajuntament de Vilafranca, 
s’acorda el següent: 
 
- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca de participar activament en el procés de 
redacció i d’aprovació dels nous estatuts de la fundació. Aquesta participació comptarà amb la 
presència de tots els grups municipals. 
 
- Expressar també la voluntat municipal de que els nous estatuts de la fundació permetin la 
presència en el Patronat de representants municipals, en termes tals que facin possible la 
participació efectiva com a membres de representats dels diferents grups municipals del 
consistori. 
 
- Traslladar l’acord al Patronat i a la Junta Directiva de la Fundació Museu de Vilafranca-
Museu del Vi. 
 
XV. MOCIÓ SOBRE EL RETRAT DEL REI 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup d’ERC: 
 
 El saló de plens de l’Ajuntament de Vilafranca és antic i entranyable, potser no és 
còmode per als regidors i regidores que hi treballen, ja que tenir tots els papers i documents a la 
falda dificulta la tasca de tenir-ho tot en ordre, però avui, parlar de la remodelació de la sala, no 
és el cas que ocupa aquesta proposta. 
 A l’esquena de l’alcalde, i donant la benvinguda a les persones que entren al saló, 
trobem el retrat del Rei d’Espanya. Des d’Esquerra Republicana pensem que seria més idoni 
tenir una imatge més propera als vilafranquins i vilafranquines. Creiem que una imatge que 
ocupi aquest lloc ha de ser inspiradora de bonhomia i catalanitat. 

 
Així doncs, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana, proposem que el ple 

municipal aprovi: 
1.- Substituir el quadre del rei d’Espanya per un quadre d’un personatge més proper a 

tots i totes: posem per exemple Sant Jordi, patró de tots els catalans i catalanes, o Sant Fèlix, 
patró de Vilafranca; o bé per una imatge de Vilafranca o algún dels seus edificis o indrets més 
emblemàtics. 

2.- Que l’espai que ocupi el nou quadre es correspongui de mides a l’espai que ocupava 
l’anterior, per tal que l’estètica del lloc no se’n ressenti. 
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3.- En cas que no es   trobi cap imatge prou escaient, deixar únicament la senyera que ja 
hi ha, renovant-la si està molt deslluïda. 

4.- Que s’aprovi un pressupost, que no ha de ser gaire alt, per tal de fer possible aquest 
canvi.   
 
El portaveu d’ERC Ramon N. Xena manifesta que és un bon moment per discutir la qüestió. El 
saló de sessions conté retrats de fills il·lustres de Vilafranca, i el Rei no ho és. Cap precepte 
legal estableix quina mida ha de tenir el retrat del monarca. Podria substituir-se el retrat de grans  
dimensions per la senyera, per l’escut de la vila, etc. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que la moció pot plantejar dificultats legals. No voldria que ni 
ell ni ningú pogués tenir dificultats d’ordre legal; l’assumpte dels símbols és delicat, i proposa 
que (al marge del resultat de la votació de la moció) en junta de portaveus es parli de la forma 
de millorar el saló de sessions, tal com ja es va fer amb motiu de les banderes durant la passada 
Festa Major. Si la moció se sotmet a votació, el grup Socialista hi votarà en contra. 
 
El secretari, per la seva banda, afirma que l’art. 85.2 del Reglament d’organització dels ens 
locals estableix que en un lloc preferent del saló de sessions hi ha d’haver l’efígie de S.M. el 
Rei. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra a favor de la moció, perquè a parer seu el Rei no hi fa res en el 
saló de sessions. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta contrari a la moció, no només per la seva il·legalitat, sinó també 
perquè el Rei és un símbol de l’Estat espanyol, del qual Catalunya forma part. Recorda que el 
Rei va participar activitament en la desactivació de l’intent de cop d’Estat l’any 1981. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que hi ha una qüestió legal i una altra de sentiment. La norma obliga a 
que hi hagi l’efígie, però el lloc concret no té perquè ser l’actual, ni la mida tampoc. Regull 
proposa que s’acordi substituir el retrat actual per un altre element adient, i que la junta de 
portaveus acordi on i com se situa l’efígie del Rei. 
 
Finalment, per 20 vots a favor i 1 en contra (aquest, del PP), s’acorda efectivament substituir 
l’actual retrat del Rei per un altre element representatiu, i que la junta de portaveus acordi les 
millores adients que s’hagin de fer en el saló de sessions, amb inclusió de la ubicació i formes 
d’una efígie del Rei. 
 
AMLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER RAONS D’URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE 
LES OBRES DE LA BASE DE MUNTATGE 
 
Es dóna compte de la presentació, per part del grup de CiU, d’una  moció en el dia d’avui, sobre 
les obres de la base de muntatge de via. 
 
El text de la moció de CiU és el següent: 
 

Atès que ja han començat les obres de la base de muntatge. 
Atès que, pel que sabem, l’Ajuntament no ha donat la llicència d’obres corresponent. 
Atès que no s’han esgotat totes les possibilitats d’impedir que la base de muntatge i 

manteniment s’instal.li a Vilafranca. 
Atès que, pel que sabem, no s’ha signat cap conveni que reculli: 

- El compromís del GIF a cedir a l’Ajuntament els terrenys sobrants quan la base de muntatge 
passi a ser de manteniment. 

- El compromís del GIF i de la Generalitat a impulsar una estació de trens regionals, a poder 
ser, a la ubicació de l’estació actual. 

- El compromís del GIF a donar prioritat als vilafranquins i als penedesencs a ser contractats 
com a personal laboral. 
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El Grup Municipal de CiU proposa al Ple que adopti el següent ACORD: 
 Procedir a paralitzar immediatament les obres de la base de muntatge per tal 
d’aconseguir: 

Que el Ministeri de Foment segueixi la tramitació administrativa legalment establerta a 
fi que l’Ajuntament pugui fer les al.legacions i recursos pertinents abans que continuïn les obres 

Que en el cas que sigui del tot impossible la correcta tramitació administrativa, es 
procedeixi a negociar, redactar i signar un conveni on es regulin els aspectes esmentats en la 
part expositiva.  
 
Pere Regull (CiU) defensa la urgència de l’assumpte, tenint en compte que les obres han 
començat i que s’ha d’actuar amb celeritat. La declaració d’urgència, i la consegüent ampliació 
de l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat. 
 
Quant al fons de la moció, Pere Regull recorda que en tot el procés d’aprovació del 
projecte l’Ajuntament ha estat indefens, sense que si li hagi notificat res ni hagi tingut 
l’oportunitat de presentar al·legacions, de forma que es va haver d’acudir a una petició 
de revisió d’ofici de l’acte. Estem en un estat de dret, i no es pot permetre una actuació 
de l’Administració de l’Estat tan disconforme amb la legalitat vigent. A més, ara han 
entrat ja les màquines en els terrenys, i cal actuar ràpidament paralitzant les obres, més i 
quan aquestes no disposen de llicència urbanística municipal. 
 
Regull recorda que fa unes setmanes representants del GIF van venir a l’Ajuntament, i 
es van comprometre a formalitzar un conveni amb un seguit d’aspectes importants 
(reducció de la superfície, mesures ambientals, llocs de treball per a la comarca, 
transformació de part dels terrenys en estació de trens regionals, etc.). No consta que 
s’hagi signat cap conveni, i davant d’aquesta actuació s’hauria de reaccionar sense 
contemplacions. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que les obres han començat, i que els compromisos del 
GIF (amb els seus nous representants després del canvi de Govern a l’Estat) fins ara no 
s’han acomplert. S’han ocupat les vinyes, i en molts casos els pagesos no han estat ni 
avisats. Malgrat que la moció és en general correcta, ell entén que no s’hauria de signar 
cap conveni, paralitzar les obres i no acceptar cap mena de base de muntatge, raons per 
les quals no pot donar-hi suport. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, perquè el GIF va assumir uns compromisos 
que han de quedar formalitzats en un conveni. 
 
Josep Colomé, en nom dels grups de l’equip de govern, es mostra contrari a la moció, 
perquè l’assumpte en general ja ha estat discutit en diverses ocasions, s’està treballant 
en el conveni que s’ha de signar i cal pensar que podrà formalitzar-se aviat. 
 
Pere Regull (CiU) opina que cal lluitar contra la base de muntatge (aprovant la moció), 
però entén que si això no és possible caldria ser realistes i fer el millor conveni per 
Vilafranca, per tal que la base quedi en les condicions menys desfavorables possibles. 
Pere Regull es pregunta si l’equip de govern ja ha renunciat a lluitar contra la base de 
muntatge, i considera que aquesta renúncia no hauria d’existir davant d’una 
Administració que ha adoptat actituds dictatorials i vexatòries. 
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L’alcalde Marcel Esteve afirma que s’està en una fase de negociació, però que ens hem 
de marcar un temps, perquè el termini no pot ser indefinit. El govern municipal es 
mostrarà ferm en la defensa dels interessos de Vilafranca. 
 
Sotmesa a votació la moció, es rebutjada amb 7 vots a favor (CiU i PP) i 14 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- , ERC i CUP). 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
1) Otger Amatller (CUP), manifesta que algunes preguntes que tenia previst fer les 
presentarà per escrit. Amatller pregunta perquè no funciona la pàgina web 
ajvilafranca.net, la qual remet al logo de l’empresa que en té cura. Contesta Francisco 
Romero que, des d’avui mateix, l’Ajuntament té el domini “vilafranca.org”. Per tant, es 
pot emprar ja “vilafranca.org”, tant per accedir a la pàgina web municipal com pel 
correu electrònic. 
  
2) Otger Amatller (CUP) recorda que l’equip de govern es va comprometre a 
l’elaboració d’uns pressupostos municipals participatius. De moment, no consta que 
s’hagi fet res, i ho recorda per tal que quan d’aquí a dos mesos es presenti el pressupost 
no s’argumenti que no ha estat possible establir mecanismes de participació.  
 
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 
 
 


