
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE 10 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
 
Acta núm. 11 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 20.30 hores del dia 10 de novembre de 
2011, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA, es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 



 

Excusa la seva assistència la senyora CLÀUDIA DURAN MAS i el senyor 
ORIOL ESCALAS NOLLA. 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, que és el següent: 
 

ORDENANCES I PREUS PÚBLICS 2012 
 
ALCALDESSA 
 
Iniciem el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 10 de 
novembre de 2011 amb un sol punt a l’ordre del dia.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
A la present proposta es recullen dos tipus d’acords: 
 
A)  Els relatius a les modificacions per a l’any 2012 de les Ordenances 

Fiscals, Preus Públics i la nova ordenança de la Taxa per aprofitament 
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general, que requereixen majoria 
simple. 

 
B)  Els relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona perquè, mitjançant 

el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta 
Corporació, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
de la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en 
el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin 
d’interès general i de les empreses prestadores del servei de telefonia 
mòbil. 

 
Quant a l’apartat A), la proposta recull el criteri general d’incrementar les 
quotes el 2,00 % sobre les de 2011, i incloure les modificacions acordades en 
Comissió, el text de les quals es recullen en els diferents annexos. 
 
Quant a l’apartat B), el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 
que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de 
les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar 
en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 



 

recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest 
dictamen s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat 
altres facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos de dret públic 
locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida, es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest 
municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva 
d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que 
es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu 
article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i 
les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència 
pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment 
de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, 
suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com els estudis 
econòmics elaborats, el president de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, una vegada informats a la Comissió Informativa de 
l’Àrea en dates 26 d’octubre, 2, 4 i 9 de novembre de 2011, proposa l’adopció 
dels següents  

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs municipals següents: 
 
• Ordenança Fiscal General. OF núm. 1 
• Impost sobre béns immobles. OF núm. 2 
• Impost sobre activitats econòmiques. OF núm. 3 
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica. OF núm. 4 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. OF núm. 5 
• Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

OF núm. 6 
• Taxa per expedició de documents administratius. OF núm. 7 
• Taxa per autorització d’utilitzar en plaques, patents i altres distintius 

anàlegs, l’escut del municipi. OF núm. 8 



 

• Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en 
activitats i instal·lacions. OF núm. 9 

• Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús 
del sòl, via pública i medi ambient. OF núm. 10 

• Taxa per la recollida d’escombraries. OF núm. 11 
• Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusiva a la via pública. OF núm. 12 
• Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia urbana. OF núm. 13 
• Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos 

procedents de vehicles. OF núm. 14 
• Taxa per l’estacionament regulat de vehicles. OF núm. 15 
• Taxa de registre i recollida d’animals. OF núm. 16 
• Taxa per subministrament municipal d’aigua potable. OF núm. 17 
• Taxa per prestació de serveis de cementiri. OF núm. 18 
• Taxa per prestació de serveis de mercats. OF núm. 19 
• Taxa per serveis d’atenció a les persones. OF núm. 20 
• Taxa per aprofitaments a l’estació d’autobusos. OF núm. 21 
• Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. OF 

núm. 22 
• Taxa per serveis de clavegueram. OF núm. 23 
• Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària. OF 

núm. 24 
• Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d’alcohol, 

estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina, o altres, 
com a proves de contrast. OF núm. 25 

• Taxes per aprofitament o utilització privativa del domini públic 
municipal. OF núm. 26 

 
El text de les modificacions d’aquestes Ordenances es recull a l’annex núm. 1 
de la present proposta. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança 
reguladora dels Preus Públics municipals i dels seus annexos. 
 
El text de les modificacions es recull a l’annex núm. 2 de la present proposta. 
 
TERCER. Imposar la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general, i aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal reguladora de la 
mateixa, el text de la qual es recull com a annex núm. 3 de la present 
proposta. 
 



 

 
QUART. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, 
les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la Taxa per 
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses 
prestadores del servei de telefonia mòbil. Com a annex núm. 4 de la present 
proposta es recullen les especificacions concretes d’aquesta delegació i les 
Regles per les quals es regirà l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord. 
 
CINQUÈ. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
SISÈ.  En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar en el "Butlletí 
Oficial de la Província" els acords definitius i el text íntegre de les 
modificacions de les Ordenances i de la nova Ordenança, les quals entraran 
en vigor el dia 1 de gener de 2012 i regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació.” 
 

 

ANNEX  I (Acord Primer) 
 

Ordenança Fiscal núm. 1 
Ordenança Fiscal General 

 
 
Article  9. Ajornaments i fraccionaments 
 
Es dóna nova redacció: 
 
1. Per l’Ajuntament de Vilanova es concediran ajornaments i fraccionaments, a 
sol·licitud de l’interessat i dintre del termini voluntari d’ingrés, d’acord amb els 
següents criteris: 
 
 



 

 Fins a 3 mesos 
(sense interessos) 

Mes de 3 mesos 
(amb interessos) 

LIQUIDACIONS   
 
Liquidacions per Taxes i Preus 
Públics originades per 
sol·licitud llicencies 

 
De 1.250 a 3.000 Euros 

 
Més de 3.000 Euros 

Liquidacions per Multes i 
sancions De 1.250 a 3.000 Euros Més de 3.000 Euros 

Contribucions Especials i 
Quotes Urbanístiques  * De 1.250 a 3.000 Euros Més de 3.000 Euros 

*    Aquestes liquidacions es fraccionaran segons l’execució de l’obra i/o 
finançament complementari 

Endarreriments IBI De 300 a 900 Euros Més de 900 Euros 
Màxim 1 any 

Altres Liquidacions De 300 a 3.000 Euros Més de 3.000 Euros 
Autoliquidacions -------- --------- 
PADRONS   
Rebuts de Padrons -------- --------- 

 
A l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la gestió del qual està delegada a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, es podran concedir 
ajornaments i fraccionaments, sense interessos, dintre del període voluntari de 
pagament, sempre que el termini no excedeixi del 31 de desembre de l’exercici 
d’acreditament. 
 
2. Dintre del període de constrenyiment, per al pagament dels deutes pendents, es 
podran concedir terminis mensuals si la situació economicofinancera apreciada pels 
tècnics de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona impedeix fer 
el pagament en un únic termini, amb els períodes màxims següents: 
  
 Deutes fins a 1.500 €: màxim 15 mesos 

Deutes de més de 1.500 €: màxim 24 mesos 
 
3. Dintre del període de constrenyiment no s’exigirà constitució de garantia quan 
l’import del principal de l’expedient sigui inferior a 6.000 € i els terminis proposats per 
al pagament no superin els 24 mesos. 
 
 

IMPOSTOS i TAXES 
 
Criteri general d’increment de quotes als impostos i taxes municipals: 2,00 %. 
 
Resten exceptuats d’aquest increment els supòsits expressament recollits al 
present annex. 
 



 

Ordenança Fiscal núm. 2 
Impost sobre béns immobles 

 
Article 4.  Exempcions i Bonificacions i Subvencions 
 
Es modifica el primer paràgraf del número 3: 
 

3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost: els béns 
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, 
construcció o rehabilitació, i promoció immobiliària, de conformitat amb l’article 
74 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
havent-se de presentar la documentació següent: 

 
Es modifica el percentatge de bonificació del primer paràgraf del número 8 que resta 
fixat en el 75%. 
 
Es modifica el primer paràgraf del número 9: 
 

Sense perjudici de les altres minoracions previstes legalment, els béns immobles 
en què resulti una diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i la quota 
líquida de l’exercici anterior, incrementada pel coeficient màxim d’increment que 
per a cada un dels trams de valor cadastral es determina tot seguit, gaudiran 
d’una bonificació percentual expressada amb dos decimals equivalent a aquesta 
diferència. 
 

Trams Valor Cadastral Increment màxim 
Valor cadastral < 150.000,00 € 2,0% 
Valor cadastral 150.000,00 – 300.000,00 € 2,5% 
Valor cadastral 300.000,00 – 500.000,00 € 3,5% 
Valor cadastral 500.000,00 – 1.000.000,00 € 4,0% 
Valor cadastral > 1.000.000,00 € 5,0% 

 
S’afegeix el número 10: 

 
Gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de l’impost els subjectes passius 
que compleixin les següents condicions: 
 

o Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports 
anuals següents: 

 
Membres Unitat 

familiar 
Ingressos Unitat 

familiar 
1-2 11.000,00 
3-4 15.000,00 
5 18.000,00 
6 21.000,00 

7 o més 24.000,00 



 

 
o El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no hauran 

de posseir cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual objecte de la 
bonificació que inclou una plaça d’aparcament. 

o Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a 
Vilanova i la Geltrú. 

o Que sigui l’habitatge habitual de la família. 
 
 
Article 6.  Tipus de gravamen i quota 
 
Es modifica el tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana, 
que passa de 0,90% a 0,85%. 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 3 
Impost sobre activitats econòmiques 

 
 
Article 9. 
 
Es modifiquen els coeficients previstos al número 1 en funció de la categoria del 
carrer: 

 
a) Carrers de primera categoria  3,20  
b) Carrers de segona categoria  3,02 
c) Carrers de tercera categoria   2,56 
d) Carrers de quarta categoria  2,25 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 4 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 
Article 4. 
 
Es modifica el primer paràgraf del número 3. 
 

3. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota fixada a les tarifes del 
present impost i d’una subvenció equivalent al 50 per cent de la quota restant, 
els titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin 
combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, metanol o 
hidrogen.  

 
 



 

Ordenança Fiscal núm. 5 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 
Article  4.  Beneficis fiscals 
 
Es dóna nova redacció al número 4. 
 

4. L’Ajuntament atorgarà una subvenció fins al 50 per cent de la quota de 
l’impost: 
 
a)  Als subjectes passius que sol·licitin llicències per obres que estiguin 

relacionades directament amb l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies 
alternatives, atenent al tipus d’energia renovable, sempre que les mateixes no 
vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial 
aplicable. 
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquesta subvenció s’establirà 
per la Comissió de Govern, a proposta dels serveis tècnics municipals i 
d’acord amb les normes d’avaluació elaborades per l’Institut Cerdà. 
En cap cas l’import de la subvenció superarà el cost de les instal·lacions. 
 

b) Als subjectes passius que sol·licitin llicències per obres de nova construcció 
d’edificacions destinades a habitatges de protecció oficial o destinades al 
lloguer social perquè s’incorporin a la borsa de lloguer social de l’oficina local 
o comarcal d’habitatge. 

 
Es modifica l’apartat g) del número 5. 

 
g)  Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i 

habitatges amb més de 40 anys d’antiguitat, sempre que el pressupost total 
d’execució de l’obra a realitzar sigui superior al 50 per cent del valor 
cadastral de l’immoble i no s’incrementi el número d’elements de l’edifici. El 
límit del pressupost no s’aplicarà a les obres que es realitzin en les àrees de 
la ciutat declarades expressament de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb 
la Resolució de la D.G. d’Arquitectura i Habitatge de 14 de maig de 1992 o 
normativa posterior que la substitueixi. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 6 
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana 
 
Article 6.  Quota tributària 
 
Es modifica el tipus impositiu. 
 



 

La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el 
tipus del 9,80 per cent. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 9 
Taxa per la intervenció integral de l’Administració  

municipal en activitats i instal·lacions 
  
Article 5.  Quota tributària 
 
Es fixen noves taxes a l’apartat J) amb increment diferent del general especificat: 
 

  Euros 

J.1) Instal·lacions d’estacions base de telefonia mòbil o 
instal·lacions per la radiocomunicació  sotmeses a llicència 
ambiental (per cada instal·lació).............................................. 

 
 

6.000,00 
J.2) Instal·lacions de minicel·les i microcel·les inferiors a 100W, 

així com instal·lacions per a la radiocomunicació classificades  
en règim de comunicació prèvia (per cada instal·lació)............ 

 
 

1.000,00 
 
 
Article 6.  Exempcions i bonificacions  

 
Es modifica l’apartat a) del número 1 i s’afegeixen dos nous apartats c) i d) a aquest 
número: 

 
1. Estaran exemptes de pagament: 
 

a) Les activitats  de nova creació que s’instal·lin a la zona de clau 1 
del Pla General (casc Antic i Geltrú), inclosos a l’àmbit d’actuació 
del PERI del Nucli Antic. 

b) (...) 
c) Les activitats  de nova creació que s’instal·lin al municipi i 

comportin creació de 3 o més llocs de treballs, amb les següents 
condicions: 
- L’exempció s’ha de demanar al moment de tramitar l’expedient 

amb el compromís de realitzar les contractacions dintre del 
primer mes de l’inici de l’activitat. 

- Les contractacions han de ser d’un mínim de tres treballadors 
subjectes a règim general de la Seguretat Social i s’han de 
mantenir un període de dos anys ininterromputs. 

- Dintre dels dos mesos següents a l’inici de l’activitat s’hauran 
de justificar documentalment les contractacions realitzades, i 
transcorreguts els dos anys de duració dels contractes, 
s’haurà de justificar documentalment que els contractes s’han 
mantingut tot aquest període. 



 

- L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions 
indicades a l’apartat anterior comportarà la revocació de 
l’exempció i la reclamació de la taxa corresponent amb un 
increment del 10%. 

d) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les 
condicions següents: 
- El titular de l’activitat sigui menor de 30 anys i estigui en 

situació d’atur. Si la titularitat de l’activitat es formalitza 
mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels socis o 
partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits. 

- La superfície del local no superi els 200 m2. 
- L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis 

d’iniciatives econòmiques d’una administració pública. 
 
Es dóna nova redacció al número 2, i l’actual número 2 passa a ser el número 3 al 
que substitueix. 

 
2. Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes: 
 

a) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les 
condicions següents: 
-  El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de 

l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 
50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquest 
requisit. 

-  La superfície del local no superi els 200 m2. 
-  L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives 

econòmiques d’una administració pública. 
b) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi dedicades a la investigació 

i recerca tecnològica, ambiental, biomèdica o d’atenció social. 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 10 

Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats  
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient 

 
Article 7.   Exempcions 
 
Es dóna nova redacció a la lletra j) del número 1. 
 

j) Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels habitatges i 
edificis amb més de 40 anys d’antiguitat, promogudes pel propietari o 
arrendatari, i sempre que no s’incrementi el número d’elements de l’edifici. 

 
Es dóna nova redacció al número 3 i l’actual número 3 passa a ser el número 4. 
 



 

3. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els subjectes passius que 
sol·licitin llicències per obres de nova construcció d’edificacions destinades a 
habitatges de protecció oficial o destinades al lloguer social perquè 
s’incorporin a la borsa de lloguer social de l’oficina local o comarcal 
d’habitatge. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 11 
Taxa per a recollida d’escombraries 

 
 
Article 4.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció als números 1 i 2: 
 

1. Es declaren exempts de pagament de la taxa: 
 

a) Els subjectes passius, substituts dels contribuents, que 
compleixin la totalitat de les condicions establertes a l’article 3 
de l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament. 
Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota 
de la taxa les persones que, ocupant un habitatge en règim de 
lloguer i sempre que el propietari els repercuteixi la quota de la 
taxa, compleixin la totalitat de les condicions establertes a 
l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament. 

b) El primer any d’exercici d’activitat els subjectes passius que 
hagin gaudit de l’exempció de pagament regulada a l’article 
6.1.c) de la Taxa per la intervenció integral de l’Administració 
municipal en activitats i instal·lacions.  

 
2. Per a l’exercici 2012 gaudiran de bonificació a la quota establerta a 

l’apartat A) del punt 1 de l’article 5, Habitatges i allotjaments, els 
subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant tot 
l’any 2011 de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria 
mòbil segons el següent barem: 

 
Vegades utilització a 

2011 
Percentatge 

Bonificació Taxa 
De 6 a 10 20% 
Més de 10 40% 

 
  Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge. 

 
 

 
 
 



 

Article 5.  Base imposable i quota tributària 
 

Es fixen noves taxes dels apartats D), E) i F) del número 1 amb increment diferent 
del general especificat: 
 

D) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes, bingos, 
gelateries, xocolateries, sales de festa, discoteques i similars.  

 

- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2............................................ 946,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2........................ 1.022,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2............ 1.202,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2............ 1.344,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2............ 1.498,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2............ 1.570,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2......... 1.598,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2...... 1.925,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2..................................... 2.352,00 

Els cinemes gaudiran d’una reducció del 30%.  
  

E) Locals comercials que incloguin articles de menjar:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2............................................ 400,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2........................ 458,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2............ 587,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2............ 1.065,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2............ 1.670,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2............ 1.749,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2......... 1.780,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2...... 2.352,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2..................................... 3.393,00 

  
F) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines:  

- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2............................................ 221,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2........................ 325,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2............ 518,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2............ 710,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2............ 1.036,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2............ 1.086,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2......... 1.105,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2...... 1.840,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 ..................................... 2.611,00 

 
 



 

 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 15 
Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 

 
 

Article 4.  Quota tributària 
 

Es dóna nova redacció al número 1: 
 
1. La quota consisteix en un sistema de tarifes en funció del temps d’estacionament per 
cada una de les zones:   

 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

       Normal Reduïda     

Mínim 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,25 € ---- 0,25 € 0,30 € 

30 minuts 0,80 € 0,65 € 0,55 € 0,80 € ---- 0,65 € 0,55 € 

1 hora 1,70 € 1,70 € 1,65 € 1,60 € ---- 1,70 € 1,60 € 

1,30 hores 2,55 € 2,55 € 2,50 € 2,35 € ---- 2,55 € 2,45 € 

2 hores 3,40 € 3,40 € 3,35 € 3,10 € ---- 3,40 € 3,30 € 

3 hores 5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,60 € ---- 5,10 € 5,00 € 

5 hores ---- ---- ---- 7,50 € ---- ---- ---- 

7 hores ---- ---- ---- 8,00 € ---- ---- ---- 

11 hores ---- ---- ---- 10,00 €   ---- ---- ---- 
Matí o 
Tarda ---- ---- ---- ---- 1,00 € ---- ---- 

Tot el dia ---- ---- ---- ---- 2,00 € ---- ---- 

 
La fixació de les vies públiques de cada zona, en funció de la previsible demanda de 
rotació d’estacionament, i la seva adscripció a un dels tipus de la classificació anterior, 
es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.  

 
Es fixen els preus d’anul·lacions dels números 3 i 4: 
 

Número 3: 5,00 € 
Número 4: 8,00 € 

 
 

 
 



 

 
Ordenança Fiscal núm. 17 

Taxa per subministrament d’aigua potable 
 

 
Article 7.  Quotes 
 
S’afegeixen les noves tarifes: 
 

2) MANTENIMENTS ESCOMESES  
(...)  
- Manteniment Aforament (sector pressió definitiva), per trimestre  7,2500 

  
12) ALTES DE SERVEIS  

(...) 58,71 
  

14) CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
DEFINITIVA  

- Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria....................... 54,50 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana....................... 54,50 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic a vorera........................ 162,75 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria.................. 54,50 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana.................. 54,50 
- Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera................... 162,75 

 
 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 22 
Taxa per a la utilització d’edificis municipals i d’altres 

instal·lacions 
 
 

Article 7.  Quotes 
 
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat B): 
 

Gaudiran d’una bonificació del 30% els usuaris d’aquesta categoria 
empadronats a Vilanova i la Geltrú en el lloguer d’equipaments culturals per 
actes culturals i científics. 

 
 
ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 
 
Es dóna nova redacció. 
 



 

Equipaments: 
  

L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ofereix com a espais 
de lloguer: 
-  La Biblioteca Patrimonial i els jardins  de la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer. 
-  La sala d’exposicions temporals de la 3a planta i els jardins del Museu 

Romàntic Can Papiol. 
 
Procediment per a la formalització del lloguer dels espais:  En el moment que 

es formalitzi la petició, el titular del lloguer i l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Víctor Balaguer signaran un document de reserva on es 
determinaran les despeses que genera el lloguer i les condicions 
establertes per a la utilització de l’espai, segons consta en la normativa 
estipulada. Un cop signat el document, el sol·licitant haurà d’abonar 
prèviament el 25% de l’import per tal que la reserva quedi confirmada. El 
75% restant del preu total del lloguer s’abonarà amb un termini màxim de 
15 dies després de l’acte.  

  
 En cas d’anul·lació de l’acte i sempre i quan s’hagi notificat amb un termini 

com a mínim de 48 hores d’antelació, es retornaran aquets diners. 
 
Personal: Durant la realització de l’acte l’espai sempre estarà atès pel 

personal adient i suficient. El criteri de d’idoneïtat i suficiència s’establirà de 
mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables de 
l’equipament.  

 
Preus: Les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que 

les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria 
de l’usuari. 

 Els serveis addicionals o serveis d’assistència seran objecte d’abonament. 
 

 (*) (**) 
Sala  

Biblioteca  
Patrimonial 

Jardins 
Biblioteca 

Museu 
Balaguer 

Jardins 
Museu 

Romàntic 

Sala  
exposicions 

3a planta 
Museu 

Romàntic 

A 

Qualsevol 
tipus 

d’utilització en 
horari 

obertura 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

(1) 135,00 € 135,00 € 125,00 € 62,00 € 
(2) 57,00 € 57,00 € 54,00 € 44,00 € 
(3) 290,00 € 290,00 € 270,00 € 135,00 € 

B / C 

(4) --- 467,00 € 431,00 € 270,00 € 
(1) 187,00 € 187,00 € 173,00 € 87,00 € D / E 
(2) 73,00 € 73,00 € 66,00 € 54,00 € 



 

(3) 364,00 € 364,00 € 340,00 € 216,00 € 
(4) --- 582,00 € 539,00 € 323,00 € 

 
(*) Categoria usuari. 
(**)Tipus utilització: 

(1) Celebració d’actes divulgatius i/o científic (màxim 3h). 
(2) Celebració d’actes per temps superior a 3 hores. Per hora o fracció que 

excedeixi de 3. 
(3) Còctels o aperitius a peu dret/per hora o fracció. 
(4) Bufet (entaulats) / per hora o fracció. 

 
 

PERSONAL 
Conserge / Porter 27,00 € / hora o fracció 

 
Notes: 

 
- L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi Organisme 

Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i a les diferents àrees de 
l’Ajuntament. 

- Els lloguers dels espais es realitzaran segons els períodes els períodes 
establerts en el quadre de preus.  

- Els preus corresponen a l’horari d’obertura dels Museus; qualsevol lloguer 
que difereixi d’aquest, en cas de poder-se realitzar, s’incrementarà en 
l’import corresponent a la despesa extraordinària del personal per a totes 
les categories. S’aplica tant al lloguer d’espais com a cessió per 
casaments. 

- El lloguer implica únicament l’espai i la vigilància. En el cas de requerir 
megafonia o d’altre material, els museus no estaran obligats a garantir-ne 
la seva disponibilitat. 

- En cas de produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà a 
càrrec del titular del lloguer. 

- Es faculta a l’Organime Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per a regular 
la resta de condicions i requisits d’utilització dels edificis i instal·lacions dels 
museus. 

- Només es procedirà al lloguer dels espais si la celebració dels esmentats 
actes no representa un perill per a la conservació dels museus i més 
concretament dels espais de celebració i els fons d’obres d’art que aquests 
acullen. 

- La gratuïtat als usuaris (categoria A quadre de preus) s’aplicarà sempre que 
l’ús dels espais es produeixi dins del seu horari d’obertura. En cas contrari 
l’usuari haurà de fer-se càrrec de la despesa extraordinària del personal. 

- Per còctels o aperitius el temps màxim d’autorització continuada serà de tres 
hores. 

 
 
 
 
 



 

 
 
VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
A) Públic individual EUROS 

Entrada General Museu Víctor Balaguer i Museu romàntic 
Papiol: adults 

 
3,00 

Entrada reduïda al Museu Víctor Balaguer i al Museu romàntic 
Papiol (prèvia presentació de justificant): 
- Nens de 4 a 11 anys 
- Estudiants fins a 25 anys 
- Jubilats i pensionistes 
- Aturats 
- Famílies nombroses 
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita comentada 

1,50 

Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
- Nens fins a 3 anys  
- Membres de l’ICOM al Museu Balaguer 
- Dijous a la tarda al Museu Balaguer 
- Primer diumenge de cada mes al Museu Balaguer 

 
B) Públic de grups   

Per a públic en general grups, amb concertació prèvia 45,00 
S’entén per Grup: 
- Museu Balaguer: mínim de 10 persones i màxim de 30 persones. 
- Museu Romàntic Can Papiol: mínim de 10 persones i màxim de 20 

persones. 
Aquest preu inclou les entrades i el servei de guia. 
Per a visites especials, temàtiques... d’acord amb el programa 

 
VENDA DE PUBLICACIONS I MERCHANDISING: 

- Amics de l’organisme autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 5% en 
publicacions i merchandising propi. 

- Targeta Activa (carnet de jubilats i pensionistes) 5% en publicacions. 
 
 



 

TORRE BLAVA 
 
Es dóna nova redacció. 
 

A) Públic individual EUROS 
Entrada general adults 2,00 
Entrada reduïda (prèvia presentació de justificant): 
- Nens de 4 a 11 anys 
- Estudiants fins a 25 anys 
- Jubilats i pensionistes 
- Aturats 
- Famílies nombroses 
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita comentada 

1,00 

Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
 
 
 

A) Públic de grups  
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i 

màxim de 20 persones, amb concertació prèvia 30,00 
Per a visites especials, temàtiques... d’acord amb el programa 

 
 
CASAMENTS CIVILS I UNIONS ESTABLES DE PARELLA A DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 
 
Es dóna nova redacció. 
 

Espai Tarifa 1 Tarifa 2 
Saló de Plens de l’Ajuntament 

Dissabtes 
Laborables 

 
114,00 € 
87,00 € 

 
190,00 € 
143,00 € 

   
Pati del Castell de la Geltrú 

Dissabtes 
Laborables 

 
178,50 € 
143,00 € 

 
296,00 € 
238,00 € 

   
Sala Biblioteca Patrimonial Biblioteca Museu Balaguer 
i jardins Museu Romàntic Can Papiol 

Dissabtes 
Divendres 

 
 

515,00 € 
400,00 € 

 
 

745,00 € 
628,00 € 

Tarifa 1: aplicable a parelles quan algun del contraents estigui empadronat a 
Vilanova i la Geltrú 

Tarifa 2: aplicable a parelles foranies. 
 



 

Gaudiran d’una reducció del 100% en el preu de la tarifa aplicable, aquelles 
parelles que acreditin estar en situació d’atur i no siguin preceptores de cap 
prestació, ajut i/o subsidi d’atur.  

 
 
MOLÍ DE MAR 
 
Es dóna nova redacció: 
 

Equipament 
El Molí de Mar és un equipament que dóna cabuda a activitats de lleure i 
formació,  consta de dues edificacions i una àmplia zona de jardí que possibilita 
el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure.  
 
Personal 
El lloguer de qualsevol dels espais especificats en la taula de preus, caldrà que 
estigui atès pel personal adient i suficient. 
 
Preus 
Les tarifes s’estableixen segons l’espai utilitzat i inclouen el servei de consergeria 
i neteja.  
 

Categoria 
Usuaris Aula Formació Cuina i 

menjador Jardins Allotjament (**) 

 Fins 6 hores (*) 
Capacitat 
màxima:                       

80 persones 

Fins 6 hores (*) 
Capacitat 

màxima: 60 
persones 

Fins 12 hores (*) 
(límit 23 hores 

nit) 

Capacitat màxima  
19 persones 

    1 dia 2n. dia i 
posteriors 

A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 00,00 € 
B/C/D 110,00 € 115,00 € 190,00 € 202,00 € 78,00 € 

E 385,00 € 403,00 € 593,00 € 630,00 € 243,00 € 
(*) Durada màxima de l’ocupació comptant muntatge, desmuntatge i/o preparació i 

desenvolupament de l’activitat. 
(**)  L’allotjament dóna dret a l’ús de cuina i menjador. 

 
 

Altres conceptes 
Conserge hores extraordinàries 27,00 €/ hora o fracció 
 Neteja extraordinària 36,00 €/ hora o fracció 

 
- Les condicions de cessió d’aquests espais ve regulada per la Normativa 

d’usos i funcionament del Molí de Mar i caldrà que l’usuari compleixi amb els 
requeriments relacionats en aquesta. 

- L’ús de qualsevol espai està supeditat a les necessitats del propi equipament i 
els serveis que s’hi presten i de les diferents àrees de l’Ajuntament. 

- En el cas que se sol·licitin diversos espais, serà d’aplicació la tarifa més 
elevada. 



 

- En el cas d’ocupacions puntuals de llarga duració o bé actes d’especial 
interès local i social, així com qualsevol altra situació que no quedi recollida en 
aquest document, caldrà prèviament l’aprovació municipal que correspongui i 
s’especificaran les condicions necessàries a través de conveni i/o document 
de compromís amb l’entitat sol·licitant. 

- El cost resultant de qualsevol altra despesa ocasionada per la necessitat de 
material extra o personal tècnic indispensable pel bon funcionament de l’acte, 
serà assumida per l’usuari en la seva totalitat. 

- Si s’excedeix de l’horari d’ocupació establert, l’entitat sol·licitant haurà 
d’abonar les hores extraordinàries en concepte de servei de consergeria. 

- En el cas que l’usuari no deixi les instal·lacions, després de l’acte, en les 
millors condicions possibles i no hagi traslladat les escombraries als 
contenidors de recollida selectiva, l’usuari haurà de fer-se càrrec de les hores 
extraordinàries de neteja. 

- En el cas d’actes de caire social, benèfic o d’interès públic, l’Ajuntament podrà 
establir altres barems, previ consens amb la regidoria de referència.  

 
 

Ordenança Fiscal núm. 23 
Taxa per serveis de clavegueram 

 
 
Article 4.  Quota tributària 
 
Es dóna nova redacció al quart apartat de l’epígraf a) i s’afegeix l’apartat e): 
 
 EUROS 
a) (...)   

- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús domèstic, 
euros/metre cúbic................................................................ (*) 

  
e) Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació de 

desguàs de la xarxa privada a la xarxa publica de sanejament, per 
cada comprovació 
..................................................................................... 82,50 

(*) La quota restarà fixada segons l’increment general. 
 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 26 
Taxa per utilització privativa o aprofitament  

especial del domini públic 
 

Article 2.  Fet imposable 
 

Es dóna nova redacció: 



 

 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa qualsevol utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal i a les platges. 
  
En concret, s’inclouen a la present Ordenança els següents: 

1)  Entrada de vehicles a traves de voreres, passatges o de qualsevol altre 
espai de domini públic municipal, així com la reserva de la via publica per a 
l’aparcament exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe. 

2)  Activitats a la via pública i a les platges. 
3)  Ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes,  tanques,  puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 

2. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les quanties i/o 
tarifes que, amb caràcter puntual o periòdic puguin acreditar-se com a 
conseqüència de la cessió d’ús d’infraestructures específicament destinades o 
habilitades per l’Ajuntament per allotjar xarxes de serveis. 

 
Article 3.  Subjectes passius 

 
Es dóna nova redacció: 
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local en 
benefici particular als supòsits establerts a l’article anterior, encara que no hagin 
demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació. 
 
2. A la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres, i reserva de la via 
publica per a l’aparcament exclusiu i carrega i descarrega de mercaderies de 
qualsevol classe té la condició de substitut del contribuent el propietari del 
immoble on es trobi l’entrada pels vehicles.  

 
Article 4.  Exempcions 
  
Es dóna nova redacció al número 2: 
 

2. Estaran exemptes de pagament de les taxes derivades d’aprofitaments, 
utilitzacions o ocupacions de terrenys d’us públic recollits a l’article 2.1.) 
d’aquesta Ordenança, les obres que gaudeixin d’exempció o de bonificació del 
95 per cent de la quota a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(article 4.1 i 2 de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost). 

 
Article 7.  Administració i Cobrament 
 
Es suprimeixen els números 4 i 5. 
 
 



 

Article 9.  Quotes 
 
Es dóna nova redacció: 

 
Les quotes resten fixades als annexos de la present ordenança. Les taxes 
s’incrementaran un 20% en els supòsits de utilitzacions o aprofitaments efectuats 
i no prèviament autoritzats o que ultrapassin els límits de l’autorització o llicència. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 26 - ANNEX 1 
 
Entrada de vehicles a traves de voreres, passatges o de qualsevol altre espai 
de domini públic municipal, així com la reserva de la via pública per a 
l’aparcament exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe 
 
Es dóna nova redacció al número 3: 
 

3. Per a la reserva de via pública per a càrrega o descàrrega o per a serveis 
d’establiments comercials, amb limitació horària, per metre lineal o fracció. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 26 - ANNEX 2 
 
ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA I A LES PLATGES 
A) PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Es dóna nova redacció al número 2) de l’apartat ‘Bonificacions’: 

 
Bonificacions: 
(...) 
2) Gaudiran d’una bonificació del 30 per 100 de les taxes les ocupacions del 

domini públic que es realitzin fora del període comprés entre 15 de juny i 
15 de setembre (ambdós inclosos). 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 26 - ANNEX 4 
 
 
TAXES PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Es dóna nova redacció al segon paràgraf del número 5 i al número 6:  
 



 

5.  OCUPACIÓ AMB VEHICLES 
 

(...) 
Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes 
elevadores, no incloses a l’apartat anterior: 

 
6.  SENYALITZACIONS 

       € / Servei 
a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament per a 

mudances o activitats assimilables ............................................. 
 

30,00 
b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 

vehicle que suposi la interrupció total de la via pública................  
 

91,80 
c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 

vehicle que suposi la interrupció parcial de la via pública ........... 
 

61,20 
 
Si l’ocupació regulada en aquest apartat suposa l’anul·lació de parades del 
bus urbà, les tarifes establertes s’incrementaran un 25% per cada parada 
eliminada.  

 



 

ANNEX  II (Acord Segon) 
 

Ordenança Fiscal núm. 27 
Ordenança reguladora dels Preus Públics 

 
Criteri general d’increment de quotes als preus públics: 2,00 %. 
 
Resten exceptuats d’aquest increment els supòsits expressament recollits al 
present annex. 
 
Article 2. 
 
Es dóna nova redacció al número 2: 
 

2.  En concret, s’estableixen els preus públics següents: 
• La prestació de serveis d’ensenyaments especials a les escoles 

municipals. 
• La prestació de serveis per a l’esport. 
• La utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica 

de l’esport i com espais polivalents 
• Muntatge de material per a entitats privades. 
• Lloguer, cessió, reproducció i comunicació pública de materials propietat 

de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
• La realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de 

concerts i similars en els espais del Museu Víctor Balaguer, Can Papiol i 
Torre Blava, així com la seva utilització per a exposicions i actes 
diversos. 

• Muntatge de tanques per prevenir perill de despreniment de les façanes. 
• Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau Informació. 
• Lloguer de carpes i grades. 
• Desmuntatge de pancartes. 
• Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de matèries 

utilitzat a les sales infantils de les biblioteques municipals. 
• Utilització dels espais de l’edifici Neàpolis. 
• Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la regidoria de Joventut. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 28 
Annex 1 - Ensenyaments 

 
No es modifiquen les tarifes dels números 1, 2 i 3. 
 
Es dóna nova redacció al número 4 
 



 

4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 

Cursets        (1) (2) 
Natació escolar (octubre a juny): Euros  Euros 

1 dia setmana P3,P4,P5 .................................................. 14,65  10,15 
1er. Curs primària subvencionat 50% .............................. 10,50  5,25 
De 6 anys en endavant .................................................... 11,55 9,50 

Natació extraescolar (octubre a juny):     
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ........ 14,65 11,70 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana ...... 29,25 23,15 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ...... 11,55 10,85 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana .... 23,10 21,20 
 (1) 
Cursets adults 1 dia / setmana ........................................ 18,58 
Cursets adults 2 dies / setmana ....................................... 37,17 

Cursets d’estiu (juliol a setembre): (3) 
Curset petits .................................................................... 17,42 
Curset infantils ................................................................. 13,75 
Curset adults ................................................................... 22,12 

(1) – Tarifa mensual per alumne sense IVA 
(2) – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA només per empadronats a 

Vilanova i la Geltrú 
(3) – Tarifa setmanal per alumne sense IVA 
 
B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 
Cursets natació (€ / mes) Abonat Fill abonat No abonat 

Nadons   --- 23,07 52,09 
Petits 1 dia/setmana   --- 21,54 25,73 
Petits 2 dies/setmana   --- 40,04 49,29 
Infantils 1 dia/setmana 6,19 21,06 24,41 
Infantils 2 dies/setmana 11,82 38,52 47,66 
    

Cursets natació Adults (€ / mes) Abonat Abonat +60 anys No abonat 
Adults 1 dia/setmana 25,16 21,06 30,79 
Adults 2 dies/setmana 40,51 32,60 48,81 
Adults 3 dies/setmana 49,29 38,52 59,49 
    

Exercici aquàtic pre i post-part (€ / 
trimestre) 121,06 --- 153,95 
    

Entrenador personal Pàdel      (1) (2) (3) 
Per sessió 60’ 34,72 36,46 41,67 

(1) Abonats pàdel Parc 
(2) Abonats Parc 
(3) No Abonats 

 
 



 

Activitats Infantils de Sala Abonat Fill abonat No abonat 
Expressió Corporal 11,82 38,61 47,66 
PdG Dance I 11,82 38,61 47,66 
PdG Dance II 11,82 38,61 47,66 
Fitness Jove 11,82 38,61 47,66 

    
Escoles (Tot el curs)        (1)   (2) 

P3-P4-P5 140,91 91,51 
1r curs primària (subvencionat 50%)            --- 45,76 
de 6 anys en endavant 111,18 85,79 
(1) Tarifa normal: Resta d’usuaris. 
(2) Tarifa bonificada: Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a 

Vilanova i la Geltrú. 
Tarifes sense IVA  
  
Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 

- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 16 anys. 
- Joves: de 17 a 24 anys. 
- Adults: els de 25 o més anys. 
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Es dóna nova redacció als números 1, 2 i 3 (mantenint l’actual redacció dels 
apartats ‘Equipaments’, ‘Personal’ i ‘Extres’) i s’afegeix una nova bonificació: 
 
1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVA MUNICIPALS 
Pavelló Pl. Casernes: (1) Euros (2) Euros 

Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora 20,00 34,7000 
Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1hora 95,70 165,2500 
Gimnàs petit  17,50 30,0000 
Gimnàs gran 20,00 34,7000 
Sales polivalents 17,50 30,0000 

Pavelló Poliesportiu del Garraf:     
Ús esportiu, 1 pista/hora 32,15 55,0000 
Ús esportiu, 3 pistes/hora 96,40 164,7500 
Ús no esportiu, 1 pista/hora 464,00 796,0000 
Sales polivalents 17,50 30,0000 

Pistes atletisme:     
Ús esportiu, 1 hora 17,85 30,6000 
Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) 19,60 34,0000 
Ús no esportiu, 1 hora 92,80 159,0000 



 

Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) 96,40 165,0000 
Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora 17,85 30,6000 
Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora 92,80 159,0000 
Camp central, ús esportiu, 1 hora 17,85 30,6000 
Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum 
artificial) 19,60 34,0000 
Camp central, ús no esportiu, 1 hora  92,80 159,0000 
Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum 
artificial) 96,40 165,0000 
Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora 464,00 796,0000 
Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora (amb llum 
artificial) 485,00 820,0000 
Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora 116,20 194,0000 
Tot el recinte, ús esportiu amb llum, 1 hora          128,80 215,0000 
Gimnàs grup/hora 20,30 34,7500 
Espai de Tir amb Arc, 1 hora 17,85 30,6000 
Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) 19,60 34,0000 

Pista Poliesportiva de la Collada:     
Per hora d’utilització tota la pista 20,00 34,3000 
Per hora d’utilització meitat de la pista 18,60 31,6500 
Ús no esportiu, 1 hora 92,80 159,1500 
   

2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI ESTABLERT 
Expedició targeta identificativa:       0,70 €     1,00 €  

Adults   
Tiquet diari 2,15 3,80 
Abonament mensual 13,60 23,50 
Abonament trimestral 30,00 50,00 
Abonament anual 97,85 168,30 
Abonament 10 entrades 17,15 29,50 

Joves   
Tiquet diari 1,80 3,05 
Abonament mensual 10,35 18,35 
Abonament trimestral 24,05 40,80 
Abonament anual 78,55 135,00 
Abonament 10 entrades 12,00 21,15 

   
3) COMPLEX DE FUTBOL:   

Estadi (1 hora) 46,40 80,20 
Estadi (1 hora) llum artificial 70,35 121,00 
Estadi (1 hora) ús no esportiu 225,40 390,00 
Estadi (1 hora) ús no esportiu amb llum artificial 251,30 434,00 
Sala Polivalent 19,30 34,30 
Camp 1 (1 hora) 39,20 72,00 



 

Camp 1 (1 hora) llum artificial 53,55 96,00 
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu 190,40 350,00 
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial 205,10 370,00 
Camp 2 (1 hora) 32,90 60,00 
Camp 2 (1 hora) llum artificial 47,10 86,00 
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu 159,60 288,00 
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial 173,60 309,00 
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més econòmica respecte de la quota del 
camp sencer 

(1) Tarifa reduïda: Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú. 

(2) Tarifa normal: Resta d’usuaris. 

  

 
 
Es dóna nova redacció als números 5, 6, i 7: 

 
5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 

PARC DEL GARRAF: 
Abonaments Mensuals per utilització 
una sola instal·lació: Matrícula Tot el dia Matins Cap 

setmana 
Adults 67,71 38,64 29,74 26,56 
Infantils 42,07 19,78        ---  --- 
Majors de 60 anys 42,07 28,95 21,79 20,74 
Pensionistes 42,07 37,62 28,95 26,56 
PAFES       --- 19,76 --- --- 
CE VNG Esportista       --- 12,13 --- --- 
Tercer familiar 42,07 9,84 --- --- 
Quart familiar   --- 4,96 --- --- 
Tarifa Plana familiar   (*) 86,76 --- --- 
Quota empresa 1 (5 a 19 abonats)   --- 21,96 --- --- 
Quota empresa 2 (20 a 39 abonats)   --- 18,97 --- --- 
Quota empresa 3 (40 o més 
abonats)   --- 15,12 --- --- 
Quota Policia Local TD   --- 14,33 --- --- 
Baixa temporal   --- 13,47 --- --- 

Abonaments Mensuals per utilització 
ambdues instal·lacions: Matrícula Tot el dia Matins Cap 

setmana 
Adults 67,71 47,99 37,62 34,50 
Majors de 60 anys 42,07 37,62 28,36 26,96 
Pensionistes 42,07 47,99 37,62 34,50 
Tercer familiar 42,07 12,88 --- --- 
Tarifa Plana familiar   (*) 121,55 --- --- 
Quota empresa 1 (5 a 19 abonats)   --- 28,38 --- --- 
Quota empresa 2  
(20 a 39 abonats)   --- 24,13 --- --- 
Quota empresa 3  
(40 o més abonats)   --- 19,21 --- --- 



 

Quota Policia Local   --- 18,16 --- --- 
Pàdel Global   --- 55,42 --- --- 

(*) La matrícula ha satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família.  
Tarifes sense IVA 

 
6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS: (1) (2) 
Entrades Puntuals i altres serveis Piscina Euros Euros 

Adults Entrada Instal·lació 8,56 8,56 
Infantils Entrada Instal·lació 5,52 5,52 
Menors 5 anys     Gratuït  Gratuït 
Piscina exterior (de l’1 de juliol al 15 de setembre),  
per mes         --- 31,19 
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Adult  3,38   --- 
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Infantil 2,96   --- 
Tramitació canvi instal·lació 29,02 29,02 
Lloguer d’armariets 8,08 8,08 
Armariets lloguer, dipòsit 9,58 9,58 
Lloguer de tovallola 0,82 0,82 
Bonus lloguer de tovallola, per mes 9,92 9,92 
3D 8,85 8,85 
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’ 29,02 29,02 
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’ 36,28 36,28 
Reposició carnet 3,38 3,38 
Despeses rebut retornat 1,55 1,55 
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP 40,15 40,15 
Pilates, preu abonat per sessió de 60’ 34,84   --- 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’ 42,55   --- 
Petit parc, per hora   --- 0,82 
Bonus petit parc, per mes   --- 3,67 
Activitat Club spinning 4,79 4,79 
Activitat Club caminades 2,88 2,88 

(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP) 
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF  
Tarifes sense IVA 
 
Les quotes corresponents a Matrícula Adults, Abonaments Mensuals (modalitats 
Tot el dia i Matins) i Entrades puntuals Adults de l’Esportiu La Piscina, gaudiran 
d’una bonificació del 50% pels usuaris que compleixen les condicions següents: 

- Estar en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any al moment de 
formalitzar el servei. 

- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 3.4 de 
l’Ordenança Fiscal General. 

 
7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC 

DEL GARRAF 
Tot el dia 

Abonament mensual individual:  
Adults 46,96 
Infantils 23,58 



 

Abonament mensual empresa (per abonat)  
Quota empresa 1 (5 a 19 abonats) 28,97 
Quota empresa 2 (20 a 39 abonats) 23,17 
Quota empresa 3 (40 o més abonats) 20,79 

Tarifa Plana familiar 104,16 
Pàdel Global 55,42 
Lloguer pista per abonat pàdel, per persona/hora 0,48 
Lloguer pista per no abonat pàdel, per persona/hora 2,16 
Llum, per pista/hora 2,40 
Lloguer pala de pàdel 0,96 

Tarifes sense IVA  
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S’unifiquen. Increment general de tarifes. 
 

LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER  

 
  Euros 

1. Fotografies:  
 a) Per ús d’investigació o documental  
 Fotografies b/n o color: 10 x 15 Segons cost 
  13 x 18 Segons cost 
  15 x 20 Segons cost 
  18 x 24 Segons cost 
    
 Diapositives: 135 mm Segons cost 
  6 x 9 Segons cost 
  9 x 12 Segons cost 
    
 Reproducció Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) Segons cost 
   

2. Fotocòpies (només material imprès a partir de 1930 i en bon 
estat de conservació): 

 

 DIN A-4, per unitat............................................................. 0,15 
 DIN A-3, per unitat............................................................. 0,25 
   

3. Impresos bases de dades:  
 Per unitat........................................................................... 0,15 
   

4. Microfilms:  
 Fotogrames, per unitat: Segons cost 
 Fotocòpies a partir de microfilm: A-4, per unitat........... Segons cost 
  A-3, per unitat........... Segons cost 



 

   
5. Préstec interbibliotecari:  
   En cada préstec es cobraran les despeses de tramesa segons 

els barems de la biblioteca de procedència. 
 

   
6. Despeses de tramesa: 4,00 
   

7. Escaneig, per imatge: 0,65 
   

8. Suport CD, per unitat: 1,35 
   

9. Suport Disquet, per unitat: 0,87 
   

10. Drets de reproducció i distribució: 
A) EDICIÓ. Les tarifes establertes en aquest apartat inclou l’edició de: 

-  Llibres (llibres escolars, diccionaris, enciclopèdies, 
obres generals, monografies, catàlegs d’exposició, 
llibres de butxaca) i Fascicles: 

Format  
B/N 

Format 
Color 

Pàgines interiors 56,10 81,60 
Portades i cobertes  126,50 150,00 
Contracobertes 72,40 97,00 

-  Pòsters, làmines i cartells    108,00 132,60 
- Targetes: postals, de felicitació, d’invitació  144,00 169,00 
- Fulletons, prospectes, butlletins, catàlegs 

comercials, Programes de mà, menús, 
diapositives, filatèlia, numismàtica 85,00 109,00 

- Portades de material fonogràfic, suports multimèdia 
i videocassettes 156,00 181,00 

- Tanques, exteriors de vehicles, oppis, marquesines, 
cabines telefòniques, andanes de metro i tren 193,00 217,00 

- Etiquetes, embalatges, papereria de begudes, 
caixes i embalatges, bitllets, tiquets,  targes de 
crèdit i telefòniques, i similars 85,00 109,00 

- Premsa: Periòdics, diaris, revistes i d’altres 
publicacions periòdiques 61,00 85,00 

Les tarifes relatives a l’edició s’estableixen per a: 
- La utilització publicitària i no publicitària. 
- La remuneració conjunta dels drets de reproducció i distribució de cadascuna 

de les obres que conformen el fons del MRCP. 
- Edicions de tirada inferior o igual a 10.000 exemplars. En edicions superiors a 

10.000 exemplars s’establirà una tarifa proporcional a la tirada. 
 
B) MERCHANDISING 

Tèxtil, productes de papereria, agendes, calendaris, 
trencaclosques, jocs didàctics, pins i clauers, 
ceràmica i similars. 85,00 109,00 
Les tarifes relatives a merchandising s’estableixen per a: 
- La remuneració conjunta dels drets de reproducció i distribució de cadascuna 



 

de les obres que conformen el fons del MRCP. 
- Edicions de tirada inferior o igual a 10.000 exemplars. En edicions superiors a 

10.000 exemplars s’establirà una tarifa proporcional a la tirada. 
 
C) AUDIOVISUAL 

Anuncis TV, televisió, televisió per cable, televisió digital terrestre, 
vídeo, videocreació, cinema, projeccions públiques, pantalles 
gegants, multipantalla, mural de vídeo, imatges de síntesi, 2D, 3D, 
fixes i animades i suports digitals (multimèdia). 

 
 
 

1.200,00  
Les tarifes relatives a l’audiovisual s’estableixen per a: 
- La remuneració conjunta dels drets de reproducció de les obres del fons del 

MRCP en un mitjà audiovisual que permeti la seva comunicació pública en 
un àmbit de difusió autonòmic, nacional i mundial. 

- Anuncis TV. 
- Televisió, televisió per cable i televisió digital terrestre: cadascuna de les 

emissions. Les reemissions seran objecte novament de l’aplicació de la seva 
corresponent taxa. 

- Vídeo: fins a 10.000 exemplars. 
- Videocreació: per a la comunicació pública de l’obra original de videocreació, 

que conté obres del fons del MRCP, per el període d’un any. 
- Cinema: per a la utilització dels drets de reproducció, comunicació pública i 

distribució de les còpies necessàries per al seu ús en pel·lícules exhibides 
en sales comercials. 

- Projeccions públiques, pantalles gegants, multipantalla i mural de vídeo: per al 
dret de reproducció i comunicació pública de les obres del fons del MRCP 
fins a 200 passis. 

- Imatges de síntesi, 2D, 3D, fixes i animades: per a un format de fins a 80 i fins 
a 10.000 exemplars. 

- Suports digitals (multimèdia): per a la reproducció i distribució de còpies de les 
obres de imatges fixades en suports multimèdia (CD-ROM, CD-I, Photo CD, 
Laser Disc, DVD-ROM, i d’altres suports anàlegs) fins a 10.000 exemplars. 

 



 

11.  Material patrimonial per a exposicions: 
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* A l’import base fixat per cada tipus patrimonial i recollit en la columna “import” cal 
afegir-hi els import o percentatges, sobre la base corresponent a la resta de les 
columnes, atenent a les característiques reunides per l’obra demanada.  

 
* Aquestes tarifes o preus no seran aplicables a la resta d’institucions museístiques 

amb caràcter públic. 
 
* Amb altres institucions sol·licitants d’obres es pot arribar a establir convenis 

bilaterals de col·laboració i intercanvis, no aplicant en aquests casos els preus de 
lloguer o préstec.  

 
* Aquestes tarifes no inclouen l’IVA. El servei d’urgència es facturarà amb un 

recàrrec del 100% sobre el preu de venda o lloguer. En qualsevol cas, no es 
servirà cap comanda si no s’abona prèviament la factura corresponent. 

 
* Cal demanar permís per escrit en cas que la reproducció hagi de ser publicada o 

exposada. 
 
* Les sol·licituds d’imatges de fons i col·leccions de la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer i del Museu Romàntic Can Papiol per tal d’aparèixer reproduïdes en una 
web s’autoritzaran, sense abonar cap mena de taxa, si és a baixa resolució i 
sempre que s’especifiqui la propietat i la font de la informació. 
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Passa a tenir el número 5 i es dóna nova redacció. 

 
REALITZACIÓ DE SESSIONS FOTOGRÀFIQUES, FILMACIONS, 

ENREGISTRAMENTS DE CONCERTS I SIMILARS, UTILITZACIÓ DE  
MONUMENTS PER A EXPOSICIONS I ACTES DIVERSOS DELS  

ESPAIS DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER, DEL MUSEU 
ROMÀNTIC CAN PAPIOL I DE LA TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART 

 
1) Realització de fotografies i filmacions de monuments, fons i objectes en 

propietat o dipòsit de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i del Museu 
Romàntic Can Papiol: 
 Euros 

A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins, per cada hora:  
Fins a 2 hores............................................................................ 82,00 
Més de 2 hores.......................................................................... 115,00 

B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais del Museu per 
filmar amb equips complexos (mànegues, càmeres, llums, 
figurants,...), per cada hora........................................................ 

 
 

312,00 



 

Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o 
informatiu, o les que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin 
prou valor per a la divulgació de l’edifici, el recinte, els fons documental i 
artístic del Museu o un acte determinat, seran gratuïtes. 

 
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i 

per al cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en els espais 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del Museu Romàntic Can Papiol i de 
la Torre Blava – Espai Guinovart.: 

  Euros 
Per cada dia de lloguer 408,00 Si l’ús és compatible amb la visita 

pública Serveis, per cada dia 82,00 
Per cada dia de lloguer 808,00 Si l’ús no és compatible amb la visita 

pública Serveis, per cada dia 82,00 
La quota fixada en els apartats anteriors cobreix els subministraments, la 
neteja ordinària i  l’assistència del personal en horaris dels museus. Si es 
produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import. 

 
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres: 

 Euros 
Per  una  hora,  dins  l’horari  de visita pública del monument 25,50 
Per  una  hora,  fora  l’horari  de visita pública del monument 42,50 

Nota: No forma part d’aquesta taxa la utilització comercial o d’altre tipus de les 
fotografies o filmacions dels monuments que es regeix per la taxa 
específica. 
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Passen a tenir els números 6, 7,8 i 9. 
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S’incorporen els Preus Públics de la Formació Aeronàutica que s’imparteix a 
l’IMET. 

 
FORMACIÓ AERONÀUTICA 

 
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència A1, A2, B1.1 i B1.2 
que s’imparteix a l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (d’ara en 
endavant EFAV) està legislada per les Parts 66 i 147 del Reglament (CE) Nº 
2042/2003 de la Comissió de 20 de novembre de 2003 sobre el manteniment de 
l’aeronavegabilitat de les aeronaus, productes aeronàutics, equips i l’aprovació de les 
organitzacions i personal que participa en les diferents tasques. 



 

Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls pràctics i 
mòduls de pràctiques reals en empresa. Cada mòdul té un nombre d’hores –
teòriques, pràctiques i en empresa- determinat per l’EFAV d’acord amb la normativa 
de la Part 66. La formació queda de la manera següent: 
 

Tipus d’hores A1 A2 B1.1 B1.2 
Hores teòriques 240 205 1200 1002 
Hores pràctiques 390 305 750 600 
Hores en empresa 170 140 450 398 

TOTAL 800 650 2400 2000 
 
L’EFAV també té aprovada, per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la 
conversió entre cursos de subcategories diferents, la realització d’exàmens d’accés 
lliure i d’exàmens d’aixecament de diferències. 
 
La Part 66 del Reglament 2042/2003, estableix que tot/a alumne/a pot anar fent la 
formació de manera modular –seguint l’ordre que ell/a mateix/a estableixi- en el 
període màxim de cinc anys. 
 
Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan subvencionats en part per la 
Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els preus públics que aquí 
s’expressen cobreixen el 40% del cost de la formació. 
 
PREUS PÚBLICS: 
 

1) Ingrés a l’escola 500,00 € 
Aquest preu públic cobreix els cinc anys en què l’alumne/a té 
dret, per llei, a acabar la formació d’una subcategoria, o fins i tot 
enllaçar amb d’altres subcategories. El pagament de l’ingrés a 
l’escola es fa abans de començar el curs, en el moment en què 
es comunica a l’alumne/a que ha estat seleccionat/da per 
ocupar una de les 40 places de primer. Si l’alumne/a, per la 
seva pròpia voluntat, causa baixa abans del dia de presentació 
del curs, se li retornarà l’import de l’ingrés a l’escola. Si causa 
baixa en el dia de la presentació, o en dies posteriors, no se li 
retornarà la quota d’ingrés, però sí que se li mantenen els cinc 
anys de durada per poder fer els estudis de formació bàsica. 

 

 
2) Hora de formació teòrica i pràctica, per hora 3,80 € 

El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 3,80 € pel nombre 
d’hores del mòdul. Aquest pagament dóna dret a dos exàmens i 
a l’avaluació pràctica del mòdul. Cada vegada que l’alumne/a 
s’hagi de tornar a matricular per repetir el mòdul, tindrà una 
penalització del 10% respecte al preu hora de l’última 
matriculació. A l’igual que en l’apartat número 1, si el mòdul ja 
ha començat no es retornarà cap quantitat pagada. 

 

 
 

 



 

3) Pràctiques reals en empresa, per hora 0,50 € 
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una 
empresa, haurà d’haver aprovat tots els mòduls teòrics i pràctics 
i pagar un preu públic de 0,50 € per hora de pràctica. Si les 
pràctiques han començat no es retornarà cap quantitat que hagi 
pagat l’alumne/a 

 

 
4) Exàmens d’accés lliure dels mòduls de les subcategories A1; A2; 

B1.1; B1.2 
 

Nº Mòduls A1 A2 B1.1 B1.2 
1 Matemàtiques 20,00 € 20,00 € 39,00 € 39,00 € 
2 Física 39,00 € 39,00 € 66,00 € 66,00 € 
3 Fonaments d’electricitat 26,00 € 26,00 € 66,00 € 66,00 € 
4 Fonaments d’electrònica   -----   ----- 26,00 € 26,00 € 
5 Tècniques digitals... 20,00 € 20,00 € 52,00 € 26,00 € 
6 Materials, equips i eines 66,00 € 66,00 € 92,00 € 92,00 € 
7 Pràctiques de manteniment 113,00 € 113,00 € 127,00 € 127,00 € 
8 Aerodinàmica bàsica 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 
9 Factors humans 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 

10 Legislació aeronàutica 50,00 € 50,00 € 63,00 € 63,00 € 
11A Sistemes d’avions de turbina 132,00 €   ----- 172,00 € ----- 
11B Sistemes d’avions de pistó   ----- 92,00 €   ----- 133,00 € 
15 Motors de turbina de gas 79,00 €   ----- 120,00 € ----- 
16 Motors de pistó   ----- 66,00 €   ----- 92,00 € 
17 Hèlixs 26,00 € 26,00 € 39,00 € 39,00 € 

 
5) Mòduls d’aixecament de diferències  
Nº Mòduls B1.1 B1.2 
2 Física (capítol 2.4) 20,00 € 20,00 € 
3 Fonaments d’electricitat (capítol 3.18) 20,00 € 20,00 € 
4 Fonaments d’electrònica (capítols 4.2 i 4.3a) 20,00 € 20,00 € 
5 Tècniques digitals ( Mòdul complert) 52,00 € 26,00 € 
9 Factors humans (Mòdul complert) 37,00 € 37,00 € 

10 Legislació aeronàutica (capítols 10.1; 10.2; 10.3; 
10.5a 10.6 Part M) 

 
37,00 € 

 
37,00 € 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.7a; 11.7b 
ATA 25 i 11.17 ATA 38) 

 
29,00 € ----- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.18 ATA 
45) 20,00 € ----- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.2 i 11.3) 29,00 € ----- 

11B Sistemes d’avions de pistó (capítols 11.7a; 11.7b 
ATA 25; 11.17 ATA 38) -----  

29,00 € 
15 Motores de turbina de gas (capítol 15.17) 37,00 € ----- 
17 Hèlixs (Mòdul complert) 39,00 € 39,00 € 

 
6) Expedició de certificats de reconeixement 20,00 € 

 



 

7) Cursos preparatoris per a exàmens per lliure o per a exàmens 
per diferències, per hora 

 
25,00 € 

  
 

Bonificacions als preus públics: 
1. L’alumnat que, un any abans d’iniciar la formació, estava empadronat a 

Vilanova i la Geltrú, i continua estant-ho, tindrà una bonificació del 15% en 
els punts 2, 3, 4 i 5 d’aquests preus públics. 

2. Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un acord 
marc de pràctiques formatives amb l’EFAV tindran un 10% de bonificació 
en els punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics. 

3. Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de Manteniment 
d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació del 10% respecte als punts 
4, 5 i 7 d’aquests preus públics. 

4. Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes 
correctes, el valor econòmic d’aquest mòdul se li restarà en una propera 
matriculació en un altre mòdul. 

5. Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la seva 
promoció gaudiran d’una bonificació del 50% per fer un curs de conversió 
entre subcategories. 
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S’incorporen els Preus Públics dels pàrquings gestionats per la societat VNG 
Aparcaments. 
 
 

Casernes     2011    2012 Diferència 
Rotació per minut  0,0351 € 0,0363 € 3,5% 
Nocturn 22-6 màxim estada 4,30 € 6,00 € 39,5% 
Cotxe 24h per mes 93,10 € 59,00 € -36,6% 
Moto 24h per mes 32,50 € 33,65 € 3,5% 
Cotxe 20-10 per mes 42,95 € 44,45 € 3,5% 
Bonus 180h per mes 57,45 € 59,50 € 3,6% 
Bonus 220h per mes 64,40 € 66,65 € 3,5% 
Bonus 260h per mes 72,00 € 74,55 € 3,5% 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 1,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 6,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab Semestral 25,00 € 25,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab Anual 49,00 € 49,00 € 0,0% 

 
 
    



 

Peixateria      2011    2012 Diferència 
Rotació per minut  0,0351 € 0,0363 € 3,5% 
Nocturn 22-6 màxim estada 4,30 € 6,00 € 39,5% 
Cotxe 24h per mes 89,55 € 92,70 € 3,5% 
Moto 24h per mes 32,50 € 33,65 € 3,5% 
Cotxe diurn per mes 77,00 € 79,70 € 3,5% 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 1,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 6,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 25,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 49,00 € 0,0% 
     

Charlie Rivel       2011    2012 Diferència 
Rotació per minut  0,0351 € 0,0363 € 3,5% 
Nocturn 22-6 màxim estada 4,30 € 6,00 € 39,5% 
Cotxe 24h per mes 59,00 € 59,00 € 0,0% 
Moto 24h per mes 32,50 € 33,65 € 3,5% 
Cotxe 20-10 per mes 41,35 € 42,80 € 3,5% 
Bonus 180h per mes 57,45 € 59,50 € 3,6% 
Bonus 220h per mes 64,40 € 66,65 € 3,5% 
Bonus 260h per mes 72,00 € 74,55 € 3,5% 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 1,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 6,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 25,00 € 0,0% 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 49,00 € 0,0% 

  

 

ANNEX  III (Acord Tercer) 
 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 

d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 
 
Article 1.  Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o 
a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
 



 

Article 2.  Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar 
els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat 
o una part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb 
independència de qui sigui el titular de les xarxes.  
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres 
mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i 
antenes que ocupen el domini públic municipal. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió 
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès 
general. 
 
 
Article 3.  Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues, així com també les empreses 
que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per 
cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius 
les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, 
tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés 
o interconnexió a les mateixes.  
 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o 
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el 
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 
 



 

4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el 
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del 
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal 
corresponent.  
 
 
Article 4.  Successors i responsables  
 
1. 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.  
 
2. Les obligacions tributàries 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.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.  
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  

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

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

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

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 

a)  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:  



 

o Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari 
pendent i de les sancions.  

o 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.  

b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i 
entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment 
de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat. 

 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
 
Article 5.  Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària 
 
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen 
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les 
fórmules següents de càlcul. 
 
a) Base imposable: 
 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini 
públic pel servei de telefonia mòbil es calcula: 
 

BI = (Cmf * Nt) + (Cmm * NH). 
 
Essent: 

Cmf =  consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades 
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2012 és de 
50,00 EUR/any. 

Nt =  Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2010, que és 
de 29.545. 

NH =  96% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2010: 
63.254.  

Cmm =  Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil 
a mòbil. El seu import per a 2012 és de 263,00 EUR/any. 

 
El valor de la Base Imposable (BI) per a 2012 és de 18.112.157,20  
 

Cmf  Nt   
50,00 x 29.545 = 1.477.250,00 
Cmm  Nh  + 

263,00 x 63.254 = 16.635.907,20   
    18.112.157,20 

 



 

 
b) Quota bàsica: 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable. 
 

QB= 1,4% s/ BI. 
 
Quota tributària/operador= CE *QB. 
 
Essent: 
 

CE=  coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de 
participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i 
prepagament. 

 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2012 és de 253.584,20 EUR.  

 
c) Imputació per operador: 
 
Per a 2012 els valors de CE per cada operador són els següents: 
 

 CE 
Movistar 47,01% 
Vodafone 30,44% 
Orange 17,64% 
Yoigo 3,65% 
Resta 1,26% 

 
Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de 
l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat 
b) d’aquest article.  
 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació 
de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals 
s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
 
 
Article 6.  Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota 
tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada 
de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.  
 



 

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa 
està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme 
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per 
l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els 
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents:  

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa 
que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, 
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat 
de l’empresa.  

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició 
de subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de 
les empreses subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la 
taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació 
les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser 
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del 
Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri 
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 
susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. 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 l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga.  



 

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del 

seu patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que 
pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes 
passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida en aquest article.  
 
 
Article 7.  Període impositiu i acreditament de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari 
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent 
als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té 
lloc l’alta. 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que 
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-
hi aquell en què s’origina el cessament. 

 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els 
moments següents: 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 
d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en 
què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha 
començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als 
usuaris que ho sol·liciten. 

 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es 
perllonguen durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de 
cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
 
Article 8.  Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil 
 
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l’apartat c 
de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de 
la quarta part de la quota bàsica resultant del que estableix l’apartat b del mateix 
article 5 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.  



 

 
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva 
declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en compte el 
període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2012. 
 
3. Un cop conclòs l’exercici 2012 els subjectes passius que provessin, en base a 
dades oficials, que la seva participació en aqueix període hagués diferit del 
percentatge aplicat a efectes dels còmput de la taxa regulada en la present 
ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent. 
 
 
Article 9.  Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis 
 
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta 
Ordenança. 
 
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. Es podrà presentar la declaració final 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 6.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al 
concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació de la 
empresa o empreses subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats 
en concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix 
l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest 
Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la 
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
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.  
 
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n 
derivi una liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.  
 



 

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 
l’article 27 de la Llei general tributaria.  
 
6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els 
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a 
Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la 
compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa 
regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España S.A. està 
subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la present ordenança. 
 
 
Article 10.  Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables 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 el fi 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.  
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho 
facin convenient. 
 
 
Article 11.  Infraccions i sancions  
 
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 
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 es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 
 
Disposició addicional primera.  Actualització dels paràmetres de l’article 5 
 
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres 
Cmf, Cmm, NH, Nt, si així procedeix. 
 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els 
paràmetres establerts per a l’exercici 2012. 
 
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que 
l’operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu l’article 5.c. d’aquesta 
ordenança.  
 
Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2012, les referències 
a aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran d’entendre’s realitzades respecte a 
cadascú dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança. 
 
 
Disposició addicional segona.  Modificació dels preceptes de l’ordenança i de 
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ... i que ha quedat definitivament aprovada en data ..., regirà des 
del dia 1 de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 



 

ANNEX  IV (Acord Quart) 
 
Especificacions concretes d’aquesta delegació i les Regles per les que es 
regirà l’exercici de les competències descrites en aquest acord: 
 
PRIMER. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme 
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic que a continuació s’especifiquen: 

- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general i de 
les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil. 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  
· Revisió de les autoliquidacions presentades  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
· Expedició de documents cobratoris  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT  
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 
 
SEGON. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar, per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
TERCER. L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d’actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d’altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 



 

 
QUART. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera. La delegació atorgada te caràcter general i una duració de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s’entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d’un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de 
sis mesos. 
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d’atendre per portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la 
taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a 
l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui 
vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels 
criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 



 

En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena. L’aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i 
les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període 
quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder 
registrar les operacions resultants en la forma imposada per la 
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació 

de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de 
la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què 
tingui lloc el pagament del deute, al tipus d’interès establert a la 
normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena 

serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d’ingressos que corresponen a la 
quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s’ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.  A més de les obligacions establertes en la legislació vigent 
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 



 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 
efectiva la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d’informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 
tenir coneixement puntual i constant de l’estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l’altra documentació que resulta exigible per la 
normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels 
drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades 
per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l’auxili de l’autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que 
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici 
de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir 
amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa 
sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i 
dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques 
de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a 
més tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així 
com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -
tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran 
destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les 



 

taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Són causes d’extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d’acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L’acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

CINQUÈ. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, 
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la 
seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  En nom del govern, senyor Gargallo, si us plau. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Primer de tot voldria comentar els motius que ens 
porten a l’ajust impositiu del 2% amb caràcter general.  S’han de tenir en 
compte tres factors que ens porten a la necessitat de generar ingressos per 
cobrir els serveis bàsics de l’Ajuntament, inclosos els socials.  Aquests tres 
factors són: el primer, el decalatge respecte del pressupost del 2011, que serà 
de 4 millons d’euros menys; un segon, que serà la pèrdua efectiva del 4’6% 
dels últims dos anys per una indexació de l’IPC a les ordenances fiscals; i un 
tercer, l’increment dels costos derivats de la pujada del 2% de l’IVA que es va 
produir al juliol del 2010. 
 
Així mateix, plantegem la reforma de les ordenances en tres línies bàsiques.  
La primera, incloure la progressivitat impositiva per primera vegada al municipi 
en l’impost sobre béns immobles, de manera que es té en compte la situació 
greu d’alguns col·lectius socials que estan patint per culpa de la crisis 
econòmica.  En un segon terme, efectuar modificacions encaminades a 
generar ocupació al municipi i dinamitzar l’economia de la ciutat, com són les 
vacances fiscals o les bonificacions introduïdes per l’autoocupació.  Estem 
intentant que no hi hagi un cost impositiu per als emprenedors i les empreses 
generadores d’ocupació.  I en tercer terme, la modificació de l’acord marc a la 



 

Diputació per fer més senzills els fraccionaments i els terminis de pagament 
que ens donarà més facilitats de pagament i terminis més amples. 
 
Pel que fa al primer apartat, permeteu-me abans de començar uns 
aclariments per situar-nos en el concepte de principi de progressivitat fiscal.  
El principi de progressivitat, el qual es predica en el sistema tributari, fa 
referència al repartiment de la càrrega tributària entre els diferents obligats a 
pagar, segons la capacitat contributiva de la qual disposen.  És a dir, és un 
criteri d’anàlisis de la proporció de l’aportació total de cada contribuient a la 
relació a la seva capacitat contributiva.  Per tant, és un sistema neutre en el 
que es conserva les diferències relatives entre els aportants de major i de 
menor capacitat contributiva.  És progressiu el que la redueix i és regressiu el 
que l’augmenta.  En aquesta mateixa mesura una dimensió massa ampla del 
principi de progressivitat del sistema rellevant en aquest procés, convida a 
valorar la destinació i els efectes de la despesa pública, finançada amb 
recursos recaptats.  En aquest sentit és rellevant l’impacte de la despesa 
pública en la situació relativa dels contribuients i en general dels habitants 
d’un país o d’un municipi. Per tant, la neutralitat, progressivitat o regressivitat 
del sistema en aquesta perspectiva més ampla sempre seria comparant les 
condicions econòmiques dels diferents integrants de la societat després 
d’efectuar la despesa pública.   
 
A la Sentència del Tribunal Constitucional 419/95, l’acord va explicar que el 
principi de progressivitat es dedueix del principi d’equitat vertical, ja que en 
aquest permet otorgar un tractament diferencial amb relació en els 
contribuients de major renda, de manera que progressivament acabin aportant 
més ingressos per una major tributació al fet de que estan obligats.  
Constitueix així una manifestació particular del citat principi d’equitat, els 
abastos del qual van ser delimitats també a la Sentència 643/2002, que diu: 
“El principi de progressivitat compensa la insuficiència del principi de 
proporcionalitat en el sistema tributari”.  Doncs com en aquest àmbit no hi ha 
hagut prou amb mantenir en tots els nivells una relació simplement percentual 
entre la capacitat econòmica del contribuient i la suma dels impostos al seu 
càrrec.  El Constitucional ha superat aquesta deficiència disposant que els qui 
tenen major patrimoni i per ser majors ingressos, aportin en major proporció al 
finançament de les despeses municipals.  És a dir, es tracta de que la càrrega 
tributària sigui major com majors siguin els ingressos i el patrimoni del 
contribuient.  En aquest sentit també, la Sentència del Constitucional 364/93 
va ser inequívoca en establir el deure de contribuir al finançament de les 
despeses i inversions, l’Administració hauria de tenir en compte la capacitat 
real del pagament dels contribuients a fi de garantir la justícia i l’equitat fiscals.  
La progressivitat respon precisament a aquest mandat constitucional i, per 
tant, el sistema tributari en el seu conjunt certament s’ha de traduir en aquesta 
exigència constitucional. 



 

 
Per tant, entenem que per primera vegada s’inclou en aquest municipi un 
principi de progressivitat en un impost com és l’impost de béns immobles, 
entenent sobretot la situació complicada d’alguns col·lectius, especialment els 
aturats i els que tenen rendes més baixes.  Possiblement no és un gir de 
180º, però sí en tot cas un petit esforç per a aquests col·lectius que estan 
patint una situació tan greu en aquesta situació de crisis econòmica. 
 
Voldria també fer constar que han estat unes ordenances en què hem 
treballat tots els grups polítics amb la representació municipal i que 
incorporem conceptes aportats per part de tothom.  En això vull donar el meu 
agraïment pel treball i l’esforç efectuat. 
 
Fent un resum de tot això, s’han introduït... s’ha fet la introducció de la 
progressivitat de l’IBI amb un esperit de tarifació social per nivell de renda.  O 
les vacances fiscals i les bonificacions per inici d’activitat al casc antic 
d’emprenedors o d’emprenedors que mostren esperit de dinamitzar 
l’economia i l’ocupació.  O com les bonificacions introduïdes referents a 
reactivar l’activitat econòmica o la rehabilitació d’habitatges de més de 40 
anys d’antiguetat o també les bonificacions donades de la taxa d’instal·lacions 
de telefonia mòbil. 
 
Per últim, comentar el següent: aquestes ordenances són millor al nostre 
entendre que les que teníem al 2011.  Possiblement no tenen l’efecte 
recaptatori que nosaltres desitjàvem en el nostre grup, veient la problemàtica 
dels ingressos que tindrem, abans comentada, en els pressupostos del 2012.  
Però estem satisfets de poder-les aprovar, a favor del foment de l’economia 
de la ciutat, de l’ocupació i de la introducció de la progressivitat al sistema 
tributari en l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Hem volgut introduir totes aquestes modificacions de tots els grups polítics, 
inclosos els que ens votaran en contra de la nostra proposta, perquè entenem 
que les seves propostes són positives per a tota la ciutat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Obriríem un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Vull començar primer de tot agraint doncs 
a tots els grups el treball realitzat en aquest debat intens que hem portat 
durant doncs això, més de tres setmanes, intens i segurament feixuc.  La 
meva intervenció vol primer, per dir-ho així, explicar la nostra proposta, en 



 

primer lloc la proposta que presentàvem com a grup municipal, Iniciativa.  En 
segon lloc valorar la proposta que ens feia el govern, i en tercer lloc valorar –
per dir-ho així- la proposta que finalment doncs es porta a aprovació. 
 
Primer, pel que fa la nostra proposta.  Els criteris que des del grup municipal 
d’Iniciativa doncs anunciàvem i ho fèiem públicament, inclús abans amb 
anterioritat de la primera sessió de treball que vam tenir els grups municipals, 
estaven plantejats, evidentment doncs com no pot ser d’una altra manera, 
partint de la situació del moment que vivim.  La crisi econòmica continua 
doncs evidementment colpejant-nos durament com a ciutadans, com a 
famílies, a les famílies, a les empreses i evidentment a les administracions, i 
en especial a l’administració local.  Estem abocats doncs a una davallada 
d’ingressos pels retalls de la Generalitat i evidentment els de l’Estat, que ja 
són ben anunciats.  I en aquest sentit, i tenint molt clara consciència del 
moment en el que vivim, doncs nosaltres plantejàvem quins havien de ser els 
nostres criteris pel que fa a les contribucions fiscals dels municipis i, 
evidentment, pel que fa doncs a la nostra ciutat.  Primer, intentar garantir que 
no es posi en perill o disminuir la forta qualitat dels serveis públics de caire 
social, sobretot, i els que són generadors evidentment d’igualtat d’oportunitats.  
I segona, doncs garantir un sistema de tarifació que entenem que s’ha de fer 
d’aquests serveis, de la mateixa manera que dels impostos, en funció de la 
prioritat social i la funció que tenen aquests serveis i l’impacte que tenen els 
impostos en la ciutadania.  I sobretot, i tenim molt clara la línia de treball, que 
la contribució que fem els ciutadans es faci en funció de la capacitat 
econòmica, de la renda personal o familiar que tingui, el que hem vingut a dir, 
que anunciàvem com a tarifació social.  És a dir, que es plantegin diversos 
preus d’un mateix servei en funció, o el nivell de subvenció o bonificació dels 
impostos, en funció del nivell de renda dels membres de la unitat familiar.  
Aquest era l’inici, el preàmbul que fèiem i el criteri que havia de guiar doncs, o 
ha guiat la nostra proposta. 
 
Concretament, i responent a aquests criteris, hem fet una proposta que anava 
en la línia d’intentar també incrementar els ingressos municipals, 
comptabilitzant doncs... la proposta que fèiem doncs nosaltres... l’Ajuntament 
podia arribar a tenir uns ingressos entre 700.000 i 800.000 euros.  Hem fet 
una proposta que intenta recollir sobretot l’abast divers de les economies 
familiars que amb majors dificultats, les més pobres, però també arribar al 
gran gruix de les economies de la nostra ciutat que cada cop s’estan 
empobrint, que estan demanant doncs que fem un esforç per veure la seva 
situació.  No és exclusivament arribar doncs a aquells que realment tenen 
absolutes dificultats, sinó intentar arribar al gran gruix que està passant 
realment doncs dificultats.  
 



 

El conjunt del document de treball que hem presentat ara fa tres setmanes 
per treballar en el si de la comisió, recollia una trentena de propostes que ara, 
esquemàticament i molt esquemàticament, intentaré doncs explicar.  Per un 
costat, una línia propositiva era que l’impost, l’impost general que arriba a tota 
la ciutadania, que és el que carrega sobre els nostres valors... els nostres 
immobles, els valors cadastrals, que normalment doncs és la càrrega sobre 
l’habitatge, el que el conjunt de la població doncs té, doncs que tingués un 
increment zero per a aquells valors que estiguessin amb menys de 150.000 
euros, que estiguessin valorats valors cadastrals de menys de 150.000, entre 
150.000 i 300.000 que pugés un 1’5, i que a partir d’aquí hi hagués una 
progresivitat que enteníem fins a valors cadastrals superiors, valors cadastrals 
majors d’un milió d’euros doncs contribuïssin o incrementessin un 7%.  
 
Segona línia clara de les propostes.  Per a nosaltres –i aquest és un tema- és 
que hi hagués una redistribució, una contribució diferent de les taxes i de les 
ordenances.  En aquest sentit dèiem que la taxa d’escombraries, de la 
recollida de les nostres escombraries, en aquest moment té una cobertura del 
45% del seu cost, i enteníem, i entenem que cal anar progressivament 
adequant aquesta taxa, el nivell de cobertura, d’una forma d’increment.  El 
qual proposàvem, per no fer-ho d’una atacada, proposàvem incrementar un 
5%.  Alhora, aplicar tot un sistema de bonificació, de forma generalitzada i 
també per barris, que anés a bonificar aquell comportament general de la 
ciutadania que fes disminuir els nostres residus i que millorés la recollida en 
aquest sentit selectiva.  I per tant treballàvem en la línia de crear una cultura 
que és que la brossa, qui contamina, qui fa brossa, doncs evidentment s’ha de 
contribuir i pagar, però alhora podem bonificar doncs que la nostra ciutat 
doncs generi menys residus. 
 
Hem estat dels grups que més propostes amb mesures mediambientals hem 
presentat i que en tot cas moltes d’elles han estat recollides, o algunes d’elles 
han estat recollides, com per exemple doncs l’ús dels vehicles amb biogas, o 
el promoure l’ús de la deixalleria, incrementar l’ús de la deixalleria.  I en 
aquest sentit doncs creiem que era una línia molt clara que havíem de 
treballar.  Per altra banda, hem proposat sistemes de bonificació, de suport a 
l’activitat econòmica en sectors claus que entenem per a l’economia local.  
L’activitat, generar activitat de recerca ambiental, biomèdica i d’atenció social, 
perquè fos doncs bonificada o subvencionada la creació d’activitat en aquest 
camp, en aquests camps, o promoure evidentment l’autoocupació de joves 
aturats, o bonificar la promoció d’habitatges protegits o de lloguer social. 
 
Però la nostra proposta clau es basava en aquest sistema de que les nostres 
ordenances tinguessin en compte la capacitat econòmica de les rendes de les 
famílies, de les rendes personals.  I en aquest sentit doncs sí que fèiem una 
prioritat al plantejament de que hi hagués un sistema de tarifació social que 



 

recollís el conjunt d’unitats familiars que en aquests moments doncs estan en 
el llindar, no exclusivament de la pobresa, sinó amb dificultats més àmplies, i 
que proposàvem en aquest sentit una baremació, uns trams del 90 al 10% de 
bonificacions i subvencions pel que fa a la proposta que anava a presentar. 
 
La proposta del govern.  Doncs iniciàvem el debat i el treball de les 
ordenances fiscals amb una proposta del govern que plantejava amb certa 
inamobilitat, amb certa premisa primera la necessitat per ajustar evidentment 
les necessitats pressupostàries de tenir un milló d’ingressos, un milió d’euros 
d’ingressos, que es traduïa de forma general amb un increment d’un 3’5 de 
totes les ordenances fiscals, introduint una certa progresivitat pel que fa a 
l’IBI, però partint del 3’5 com a topall d’increment.  I la introducció en aquest 
sentit, semblava, d’una bonificació per als aturats de llarga durada de l’IBI 
d’un 4%.  A part de doncs noves figures impositives que es donaven o com ha 
explicat bé el regidor, doncs intentar doncs introduir la possibilitat que les 
noves activitats generessin ocupació i premiar la generació d’ocupació.   
 
L’avenç que ha anat fent la proposta que plantejava el govern ha estat la 
recollida, jo crec que en amalgama, d’algunes de les propostes que els grups 
en aquesta mesa de treball, en les comisions informatives, han anat realitzant, 
sempre amb la premisa última i casi única que es plantejava de que s’havien 
de cobrir doncs el milió d’ingressos.  S’ha recollit en aquest sentit i avançat 
aquesta proposta que feia el govern, en què les rendes de menys d’11.000 
euros doncs tinguin una bonificació.  I fa uns... fa res, una mitja hora d’un 
40%, perquè ha anat variant doncs el nivell de bonificació, en aquest sentit ha 
passat al 25, al 35 i a última hora del 40%.  I entenem doncs que és una bona 
mesura, però és insuficient.  És a dir, les unitats familiars que difícilment 
poden mantenir o suportar segurament un habitatge, perquè amb una renda 
menor d’11.000 euros doncs estem parlant de famílies que ingressen bruts al 
mes doncs 900 euros, es fa difícil veure que sigui realment una bonificació 
que cobreixi doncs les situacions i una cobertura gran del gran gruix de les 
situacions de dificultat que s’estan mantenint i vivint a la nostra ciutat. 
 
Quan nosaltres hem proposat topalls de renda més alts, més trams, perquè la 
situació d’avui és difícil evidentment per als més pobres, però també ho és per 
un conjunt de gent cada cop més gran de la nostra ciutat que s’està empobrint 
més.  Exemple: nosaltres explicàvem clarament una unitat familiar de dos 
membres, fos bonificada per rendes menors de 14.000 euros.  O una unitat 
familiar de rendes menors de 18.000 euros amb dos membres, proposàvem 
bonificar-la un 90%.  O en aquest sentit inclús arribar a bonificar un 10% 
rendes menors, una unitat familiar de dos membres amb rendes menors de 
20.000 euros. 
 



 

L’última proposta que ens porta avui el govern no és la que plantejava en 
principi com a premisa fonamental el govern de Convergència, que 
inamoviblement hem entès doncs que estava en què els ingressos realment 
sobre això, sobre la vora del milió d’euros.  No es volia rebaixar, i aquesta ha 
estat doncs la premisa fonamental o l’impediment fonamental de que estaven 
plantejant com a grup municipal, que el 3’5% de l’IBI que es plantejava en els 
valors cadastrals de menys de 150.000 euros es mogués.  Ens porten doncs 
avui, amb la proposta que ha fet doncs el govern, des d’ahir a la nit, la que 
hem tingut finalment a partir de les 7 de la tarda, doncs evidentment l’ingrés 
de la meitat del que s’estava proposant, 500.000 euros que suportarà.  Quan 
en aquest sentit Iniciativa per Catalunya Verds és evident que amb un sistema 
diferent d’aplicació dels increments, on en aquest sentit proposàvem que l’IBI 
doncs tingués un nivell de cobertura d’increments menors per a aquells valors 
cadastrals menors, i que fos per als valors cadastrals majors, i que en aquest 
sentit sí que hi hagués un increment de la taxa d’escombraries. 
 
Avui, doncs, la proposta que porta el govern, després del treball, de les 
propostes que hem realitzat com a grup municipal, no recull, no fa aquest gir, 
no?, de 180º, no fa el gir que per Iniciativa per Catalunya Verds és desitjable 
en aquests moments, complicats per a la majoria de la ciutadania, i no 
reflexen el nivell de bonificacions i de suport que voldríem per a la gent, la 
ciutadania de Vilanova i la Geltrú, i en aquest sentit per aquest motiu el grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds votarà en contra de les ordenances 
municipals. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bona tarda.  Renovo també, igual que ho han fet des del govern i des del grup 
d’Iniciativa i imagino que la resta, crec que han estat set reunions, si no em 
descompto –amb aquesta vuit, no deixa de ser una altra reunió-, han estat 
moltes reunions fruit segurament doncs d’una situació de govern en minoria, 
però també d’una predisposició doncs a mantenir reunions amb els cinc 
grups. 
 
Estructuraré una mica el raonament de la CUP i la justificació del vot del grup 
municipal de la CUP a partir de tres passos, no?  El primer, el primer és 
explicar que nosaltres en campanya i després vam dir que volíem incrementar 
la nostra representació, per moure fitxa en pro del programa que defensàvem, 
òbviament, com segurament doncs tots els grups municipals, eh?  Aquest 
moure fitxa nosaltres a més a més explicàvem que ens imaginàvem un 



 

context en què ni Partit Socialista ni Convergència obtindrien la majoria 
absoluta, o la majoria suficient, i que per tant el vot decisiu de la CUP, igual 
que d’altres grups, però en tot cas en el nostre cas també, doncs això seria 
decisiu justament per poder ser molt actius en el Ple i intentar que parts del 
nostre programa fossin incorporades, eh?, al conjunt doncs d’ordenances, de 
pressupostos, d’iniciatives polítiques, de gestió de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.   
 
En un context de crisi, a més a més, elaborem una proposta política basada 
en cinc eixos i atenent també la situació financera de l’Ajuntament, la situació 
de les altres administracions, de les perspectives polítiques de qui guanyarà 
les properes eleccions també i qui estarà governant al nostre país, però també 
sobretot la situació financera de l’Ajuntament i de pobresa i de estancament 
econòmic de la nostra societat.   Basada en cinc eixos, el primer reduir dèficit 
reduint tota aquella despesa que no trobem justificable en temps de crisi.  El 
segon és procurar nous ingressos a l’administració front a les retallades i a 
l’augment de la despesa no volguda, diguéssim, imposada que pateix 
l’administració, per garantir justament el tercer eix, que són els drets socials.  
Garantir, defensar i eixamplar els drets socials, entesos com a ensenyament, 
entesos com a sanitat, entesos com a habitatge i com a cultura de forma 
prioritària.  Un quart eix, que és potenciar l’activitat econòmica, potenciar 
l’activitat econòmica i la creació de nous llocs de treball en diferents àmbits.  I 
un cinquè eix, que és la proposta, intentar l’aprovació i la posada en marxa de 
mecanismes, d’instruments d’economia social i solidària, al marge dels propis 
i habituals que s’emmarquen dins del sistema i l’ordenament jurídic espanyol 
vigent. 
 
Això ho fèiem a més a més en una situació, o sigui, arribem al debat 
d’ordenances fiscals en una situació, el debat d’ordenances fiscals ja ens 
anàvem amb el nou govern en una situació, com deia, financera, amb vistes a 
l’any que ve, justa per a l’Ajuntament.  Justa en el sentit no de justícia, sinó 
d’escassetat.  Bàsicament justeja, però justeja per escassetat la situació 
financera.  I és greu.  L’any que ve farem front no a 2’8 milions de retorn del 
crèdit, que surten de la nostra despesa corrent, dels nostres ingressos 
corrents, sinó farem front a 4’3 aproximadament milions d’euros de retorn del 
crèdit, és a dir, inversions fetes en anys anteriors amb periodes de carència, 
se’ns sumen a l’habitual gruix de diners dels nostres impostos que van a parar 
als bancs en forma de retorn de crèdit i ens resten, per tant, 1’5 milions 
d’euros.   
 
Les retallades de la Generalitat ens afecten també en menor mesura, de 
moment, però preveiem també que puguin afectar en el futur de forma més 
greu, sobretot passat l’actual període de campanya electoral podrien afectar 
encara més greument els ajuntaments.  En aquest cas estan al voltant dels 



 

100.000 els diners que de moment ens costa, directes, suplir les retallades 
que la Generalitat ha efectuat doncs a l’escola municipal de música i a les 
llars d’infants.  100.000 euros, per tant, de menys per prestar els mateixos 
serveis. 
 
A més a més, respecte a la previsió d’ingressos del pressupost 2011, que ja 
s’està manifestant massa elevada aquella previsió respecte el que l’execució 
dels pressupostos que se’ns entrega a data de novembre, s’està realment 
recaptant, però que a més a més és previsible que l’any que ve vagi pitjor, es 
xifren en el voltant d’un milió d’euros la davallada d’ingressos propis.  Però a 
més a més de tot això hem de sumar a més a més una cosa que ja vam 
portar a Ple en forma de moció, i és que l’Estat  espanyol se’ns queda 
720.000 euros de l’aportació que hauria de fer per mantenir l’administració 
local.  Se’ns el queda perquè el govern en aquell moment, com ja sabeu, 
doncs va fer una previsió econòmica dels diners que havia d’aportar a 
l’Ajuntament, una previsió econòmica de brotes verdes, que van resultar no 
ser brotes verdes i que ara reclama als ajuntaments el retorn d’uns certs 
diners, justament en un moment on hi ha un topall per demanar crèdit que 
impossibilita l’Ajuntament de Vilanova per seguir demanant crèdits, ja ho 
impossibilita des de l’any passat, però a més a més justament en un moment 
de més forta recessió, justament en un moment on han desaparegut els 
FEILs, justament en un moment crític per continuar tenint, mantenint els... la 
despesa pública.  Això l’Estat espanyol doncs ho imposa i ens retira 720.000 
euros del que... 720.000 euros a banda de que ja l’aportació en el seu conjunt 
és menor, degut a que es calcula justament sobre criteris de progrés o no 
progrés econòmic.  És a dir, a menor activitat econòmica, per entendre’ns 
ràpid, el càlcul de... a menor ingrés de l’Estat, diguéssim, el càlcul del que ha 
d’aportar als ajuntaments també és menor. 
 
Això era la situació financera de l’Ajuntament que ens preocupava.  La 
situació social ja és prou coneguda per a tothom: manca de crèdit a les 
empreses per tirar endavant, manca d’ocupació, empreses que tanquen, 
petits negocis d’autoocupació que tanquen, un atur elevat i una renda per 
càpita, justament a la comaca del Garraf, un atur elevat especialment a la 
comarca del Garraf i a Vilanova i la Geltrú del voltant del 20% i un PIB per 
càpita a la comarca del Garraf, i especialment a Vilanova, per sota de la 
mitjana, eh?, per tant una població treballadora que no pot treballar i una 
situació de creixent pobresa a la societat.  Una pobresa que a més a més, 
malgrat els indignats i malgrat que s’hagi intentat visibilitzar, ho hagi intentat 
ella en forma de protestes, una pobresa que moltes vegades és oculta, eh?, a 
les estadístiques, oculta a les tertúlies, és oculta als estudis dels diaris, és 
oculta als columnistes i passa una mica desapercebuda, però que existeix i 
pateix una situació doncs de molta duresa. 
 



 

I finalment, finalment no, en tercer lloc, una disposició del govern.  Enteníem 
que un govern en minoria tenia, per simple aritmètica, una disposició major a 
rebre, a incorporar propostes que sorgissin del nostre programa polític i fossin 
posades sobre la taula.  I finalment un marge d’acció que enteníem que és dir: 
la CUP no fa majoria amb Convegència i Unió en el govern, en el Ple, però 
que enteníem que justament, no?, uns acords a tres bandes podien ser 
bastant més enriquidors i ens permetien aquest marge d’acció per posar 
aquestes propostes sobre la taula.   
 
I entràvem en les negociacions sobre les ordenances fiscals amb un punt de 
preàmbul i tres principis.  El punt de preàmbul és que, ho vam dir en les 
ordenances fiscals dels darrers anys, ho hem dit en aquestes i tampoc ha 
estat possible, però de cara a l’any que ve pensem treballar mesos abans 
perquè això sigui possible i d’entrada sembla ser que hi ha una predisposició 
a entrar-hi d’acord en aquest preàmbul, que és que és cada vegada més 
absurd discutir ordenances i pressupostos de forma separada, i més en temps 
on no es va ingressant cada any més, com va passar doncs fa cinc o deu 
anys, i per tant no hi ha marge de despesa en els pressupostos per variar, 
sinó que va directament relacionat quants diners hem de demanar o no a la 
ciutadania, amb quina cara hem de demanar o no a la ciutadania que faci 
encara un esforç més o que no el faci, respecte en què ens estem gastant els 
diners.  Vull dir, la relació cada vegada és més directa i crec que la població 
mereix, i a més a més és sa que així sigui, mereix que se li expliqui si 
s’apugen o no s’apugen els impostos, perquè i perquè no és, i que no siguin 
dos debats per separat.  Per tant, aquesta vegada tampoc ha estat possible, a 
pesar nostre; la següent vegada procurarem i ho posarem encara més com a 
preàmbul, sinó ja com a principi, aquest sistema de treball.  Perquè a més a 
més els pressupostos, en la... preveient, mirant tot el que ha costat negociar 
les ordenances, els pressupostos començaran a treballar-se la setmana que 
ve, la qual cosa haurem... vull dir, haurem fet dos grans debats en comptes de 
fer-los els dos junts, com seria lògic i defensable davant de la ciutadania. 
 
Els tres principis que nosaltres encaràvem en aquestes ordenances, és que 
nosalltres enteníem que si volem continuar fent política social i polítiques 
públiques en general, davant d’aquest descens de 4 milions dels diners 
disponibles per a l’any que ve, havíem de procurar que l’Ajuntament pogués 
ingressar més.  Però a més a més no ho fèiem per suport al govern, ni ho 
fèiem per suport a Convergència ni per cap pacte amb ningú, ho fèiem perquè 
després no volem sentir que sota cap excusa el fet de no haver apujat les 
ordenances fiscals justifica cap retallada, no ho volem sentir.  Per tant, 
explicarem a la ciutadania que aquest 2% que ara finalment s’apugen els... 
com a grup municipal i com a Candidatura, aquest 2% que ara s’apuja, a 
canvi nosaltres prometem defensar tots els serveis públics, prometem 
defensar els drets socials i prometem protestar contra qualsevol retallada que, 



 

entenem nosaltres, atempta contra la justícia social.  Aquest és el nostre, 
aquest era el nostre principal principi: aportar diners a l’Ajuntament per poder 
defensar les no... o sigui, per poder defensar un sistema que no retalli els 
drets socials. 
 
Un segon principi era que bé, un augment generalitzat per procurar ingressos 
a l’Ajuntament, però la societat ha canviat i qui pot pagar i qui no pot pagar és 
diferent.  Per tant, proposàvem d’entrada una progressivitat en l’augment de 
l’IBI.  L’IBI és el principal impost, eh?, és el 90 o el 85% dels ingressos que 
rep l’Ajuntament vénen a través de l’IBI, per tant l’IBI és allò que més afecta la 
butxaca del ciutadà i que més afecta la butxaca de l’Ajuntament, òbviament.  
Per tant procuràvem un augment progressiu, que anés segons el valor 
cadastral de les cases, malgrat que no sigui una referència totalment 
relacionada amb la renda, és un petit indicatiu, i a més a més siguem 
conscients, estàvem parlant d’augments del 3%, del 3’5, del 2%, etc., fos 
progressiu.  Per tant, a més valor cadastral augmentar una mica més, un 0’5, 
un 1% més el valor de l’IBI, per tal que aquells que tinguin valors cadastrals 
més alts aportin una mica més que aquells –que és la gran majoria, 43.000 
rebuts- tinguin un ingrés... un valor cadastral, que tenen un valor cadastral de 
menys de 150.000 euros aportin una mica menys. 
 
A més a més consideràvem que malgrat hi ha una major part de la població 
que ho està passant malament, com dèiem, hi ha una bossa de pobresa que 
s’està fent cada vegada més gran i que per tant havíem d’introduir un 
concepte nou, no nou en el món, nou en les ordenances fiscals de Vilanova, a 
no ser que existissin fa 25 anys i nosaltres no ho sapiguéssim, però en tot cas 
nou en aquestes ordenances fiscals, que era una bonificació substancial, que 
nosaltres xifràvem en el 50% -que finalment és del 40%- en famílies que 
realment tenen molt poc per endur-se a la boca, famílies que paguen IBI, molt 
pocs ingressos.  Segurament els nivells de renda familiar que finalment s’han 
posat no són els que nosaltres haguéssim posat, no ho són, de fet era... la 
nostra proposta segurament incloïa més gent, però introduïm el concepte.  Hi 
ha una dificultat tècnica afegida en tot plegat, que és que no sabem, perquè 
no disposem de les rendes familiars de la població, no sabem a quanta gent 
afectarà aquesta bonificació del 40% de l’IBI, no sabem si seran 100, si seran 
1000, si seran 500.  Nosaltres volíem –era la nostra proposta-, volíem 
bonificar entre 1000 i 1500 famílies, aquesta era la nostra proposta.  Era 
impossible desxifrar, era impossible desxifrar, però era la nostra intenció.  Si 
passat aquest any aquesta proposta només ha beneficiat a 300 o 400 
famílies, la proposta per a l’any que ve nostra seguirà sent la mateixa: 
d’arribar a les 1000, 1500 famílies.  O bueno, si la situació econòmica en 
general més o menys segueix el curs previst, eh?, si hi ha una devacle doncs 
canviarem, canviarem els barems.  Aquest era un punt important. 
 



 

Després hi havia un tercer criteri, un tercer principi, que era, en la mesura del 
possible, allò que permeten les ordenances fiscals... i que consti que nosaltres 
no creiem que sigui el primer instrument les ordenances fiscals per incentivar 
l’economia, no és el primer, n’hi han molts altres que poden permetre 
reactivacions econòmiques, fer Vilanova atractiva, fer Vilanova acollidora a 
noves empreses, etc., generar nous emprenedors...  Tot això són altres 
polítiques per a les quals cal certament doncs disposar de pressupost per 
tirar-les endavant, però en tot cas en la mesura del possible de les 
ordenances fiscals, i sense incórrer en injustícies comparatives, incentivar 
l’economia.  I en aquest sentit proposàvem també a la nostra proposta la 
rebaixa fiscal per als comerços que obrissin al casc antic i a la Geltrú i una 
reducció de la taxa d’escombraries que paguen bàsicament, afecta a altres 
epígrafs, a altres tipus de comerços, però bàsicament bars i restaurants, que 
molt sovint... petits, de 60, de menys de 60 i de menys de 120 m2, que 
bàsicament en moltes ocasions estaven pagant una taxa d’escombraries de 
1020 i 1080 euros, que trobàvem realment susceptible de ser causa del 
tancament del negoci en tots aquells bars i restaurants que moltes vegades 
són projectes d’autoocupació, que ja no eren grans economies abans de la 
crisi i ara doncs poden estar doncs a punt de tancar.  I aquest punt, amb una 
rebaixa del 8%, és una altra cosa que a les negociacions doncs hem 
aconseguit. 
 
Discrepàvem amb el govern –i ara deixo ja els principis i vaig a coses 
concretes i acabo amb els tres o quatre detalls ja no tan importants-, 
discrepàvem amb el govern en la voluntat d’eliminar la quota piscina.  La 
quota piscina, que també s’inclou en aquestes ordenances, era una quota que 
en tot cas mereix tot un debat a banda i serà llarg d’explicar, però era una 
quota que permetia que l’esportiu La Piscina s’hi pogués accedir només a la 
piscina pagant una tarifa molt més baixa que la general per accedir als dos 
complexos esportius municipals de què disposa aquest Ajuntament.  Bé, 
finalment la quota piscina, qui en gaudeix ara continuarà gaudint-ne i no 
incorporarà nous... nova gent en aquesta quota, no era una cosa que a 
nosaltres ens agradés.  S’ha aconseguit un 50% de rebaixa per als aturats, 
que era una cosa que als últims debats d’ordenances fiscals havíem demanat, 
en aquest sentit, no havíem demanat aquesta xifra, havíem demanat en 
aquest sentit: que en qüestions com els complexos esportius, els aturats, hi 
hagués polítiques per a aturats que permetessin que aquest col·lectiu 
s’activés i pogués gaudir d’aquestes instal·lacions a un preu més econòmic en 
una situació econòmicament precària.  I s’ha aconseguit també rebaixes per 
als pensionistes.  I a més a més coses doncs més col·laterals, però també 
feia temps doncs que volíem impulsar, eren rebaixes substantives del 30% en 
les pistes esportives i en la programació d’activitats culturals a la Biblioteca 
Joan Oliva i Víctor Balaguer. 
 



 

Què no ens agrada de les ordenances i què continuarem batallant en els 
propers plens d’ordenances fiscals?  Home, doncs hem dit que volíem activar, 
que no crèiem que era el principal instrument d’incentivació econòmica les 
ordenances fiscals, i la prova està en el que ara diré, i que a més a més 
volíem que si s’incentivava rebaixant, bonificant impostos a determinades 
accions d’emprenedoria fos sense crear injustícies comparatives.  Bé, hi ha un 
cas, que són el 100% de bonificació per la construcció de nous hotels, que 
nosaltres hi estem en contra, que va posar, crec, si no recordo malament, el 
tripartit del principi, i que havia de ser una rebaixa, un incentiu fiscal 
substantiu perquè vinguessin nous hotels.  Hotels vinguts?, zero, zero.  Vull 
dir, no la rebaixa d’incentiu fiscal comporta necessàriament la instal·lació de 
nous comerços, no és una fórmula matemàtica o un sil·logisme automàtic, no 
passa.  I nosaltres trobem injust que algú per reformar-se el garatge hagi de 
pagar impostos i no n’hagi de pagar qui construeixi un edifici de tres plantes, 
com a negoci, eh?, per fer negoci.   
 
Coincidim amb altres grups en què cal una reforma radical pel sistema de la 
taxa sobre la brossa, sobre les escombraries.  La continuem, continua 
gravant-se d’una forma per una mica sortir del pas, que és una quota més o 
menys per a tothom que nosaltres trobem que hauria de vincular-se –i en això 
també insistirem en els propers temps, amb més temps- a justament el 
reciclatge, és a dir, a què contamina cadascú i que en funció del que 
contamini pagui.  És difícil, i efectivament hi ha sistemes per fer-ho, però 
sistemes que fins ara no s’han impulsat, com és la recollida porta a porta o 
altre sistema de recollida més selectiva, no selectiva en quant a la separació 
de residus, sinó selectiva en quant a la individualització de l’observació de què 
contamina o què no contamina cadascú.  Però bueno, siguem francs, és a dir, 
la construcció, la proliferació de containers soterrats no ajuda, no ajuda, 
perquè instaura, fixa, formigoneja, diguéssim, un sistema de recollida de la 
brossa que ni és gaire ecològic, ni és just després, o sigui, no permet després 
una fiscalització justa de la brossa.  Vam proposar al govern també que si 
havia d’argumentar una apujada generalitzada del 3’5 en un principi, de l’IPC 
dels impostos en una situació de pobresa i en una situació de crisi, una 
situació d’angoixa econòmica, fes un pas també, i també per procurar més 
ingressos a l’Ajuntament, apujant l’IAE per sobre de l’IPC.  L’IAE és aquell 
impost que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros.  Aquí hi 
ha bancs i caixes, aquí hi ha multinacionals instal·lades al nostre municipi, 
aquí hi ha altres empreses locals que facturen més d’un milió d’euros.  
Nosaltres pensàvem que per comptes d’un 3’5 ho apugés, i ho diem 
francament, li vam demanar un 8% que el govern no ha acceptat i s’ha quedat 
en el 3’5%.  Nosaltres preteníem que qui més factura i qui més poder 
econòmic té fes un esforç.  A més vam demanar les xifres de l’IAE i una major 
part de les empreses –i no sabria xifrar-les si en un 60, un 70 o un 80%- 
pagaven al voltant de 1.000 euros, 1.400 euros a l’any d’aquest impost.  Per 



 

tant, un augment d’un 8% no era un augment que portés a tancar res, ni a la 
quiebra... ni a la bancarrota econòmica.  Però enteníem que era 
ideològicament, però també argumentativament potent explicar a la 
ciutadania: ep, us estem demanant diners, però ep, també som conscients 
que aquells que en facturen més, que aquells que més en tenen, també estan 
pagant més.  Això s’ha fet a l’IBI, no s’ha fet a l’IAE. 
 
Lamentem, però hi ha una explicació raonada darrere, que no s’hagués pogut 
tirar endavant la proposta, per cert proposada per Iniciativa per Catalunya, de 
bonificar el 100% l’IBI d’aquelles famílies que estan en procés d’execució 
hipotecària, és a dir, que el banc està en procés de prendre’ls-hi el pis.  Però 
hi ha un raonament, que crec que al final més o menys tots vam quedar 
d’acord.  Òbviament, si la gent està en procés d’execució hipotecària, no paga 
la hipoteca i més o menys sempre deixa de pagar l’IBI, perquè ja entén que la 
casa se li envà, i a més a més aquest IBI finalment, no sé com exactament, i 
això era més discutible, però l’acabaven pagant els bancs que es quedaven la 
casa a l’Ajuntament per poder posar-lo a la venda de nou.   
 
I finalment, bé, s’han incorporat noves propostes fruit d’una última 
incorporació que va sorgir doncs ahir vespre, però que entenem també 
positives.  Rebaixen substancialment l’ingrés que estava previst per a 
l’Ajuntament, però entenem positives.  El 100% de bonificació d’emprenedors 
menors de 30 anys aturats, i el 50% per als majors de 30 anys aturats, a 
aquells que vulguin iniciar una nova activitat econòmica.  És un incentiu que 
entenem que no és injust comparativament i que és positiu. 
 
Aquest, el vot de la CUP, que serà positiu en aquestes ordenances fiscals, i 
no en les properes ni en altres decisions, és en aquesta negociació concreta, 
nosaltres creiem que el govern ha fet un esforç important de negociació, 
creiem que s’han incorporat els punts, els principis fonamentals que us hem 
explicat al principi, aquells tres principis han estat incorporats en aquestes 
ordenances.  No són les ordenances de la CUP, nosaltres no faríem aquestes 
ordenances, però en tot cas amb la situació que tenim i amb previsió de l’any 
que ens ve, és segurament doncs la proposta a la que podíem aspirar amb 
tres regidors sobre vint-i-cinc. 
 
El titular és sucós, el titular segurament que en pot sortir de l’ordre dels partits 
que voten la proposta favorable d’ordenances fiscals, no? CUP i 
Convergència voten a favor, PP abstenció, què hi fa la CUP enmig de 
Convergència i del Partit Popular?  Pot ser un titular sucós.  Bueno, el PP 
segurament ho farà al revés, què hi fa el PP enmig de tots aquests dos?  
L’estima és recíproca, eh?  En tot cas és un titular sucós.  Bé, nosaltres... diré 
dues coses, eh?, en això no ens hi fixarem, igual que no ens vam fixar doncs 
quan PIVSAM o quan altres coses en posicionar-nos diferentment, eh?, i en 



 

funció del que creiem just i del que hem establert al nostre programa polític i 
al nostre ideari polític.  Però a més a més també diré que les reunions han 
estat multilaterals, tal com vam suggerir també al Ple mitjançant moció, que 
no fossin un munt de reunions bilaterals, aprovant amb uns una cosa, amb els 
altres una altra, sinó que fos un debat plenari permanentment, on tothom 
pogués sentir les opinions i propostes, com anava avançant la negociació.  
Això ha permès una transparència i diré també que no hi ha un acord CUP-
CIU-PP, no existeix tal acord, no hi ha hagut un acord.  Nosaltres votem 
favorable a la proposta que finalment Convergència ha posat sobre la taula.  I 
havíem obert, i de fet comptàvem amb que fos un altre el tercer grup 
municipal, i ens haguéssim sentit realment molt més còmodes i segurament 
molt més forts en la negociació si un altre grup municipal hagués estat qui 
s’hagués sumat finalment a permetre que tiressin endavant les ordenances, 
que no pas el Partit Popular, però en aquest cas és el Partit Popular qui amb 
la seva abstenció o no sé què, m’imagino, permetrà que les ordenances tirin 
endavant. 
 
Moltes gràcies.  Perdoneu... 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez, si us plau. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Començant pel final, no?, dir, el Partit Popular tampoc ha pactat les 
ordenances fiscals amb la CUP, no?  Però jo, abans de la intervenció, com a 
primer punt de la intervenció, sí que volia fer una breu reflexió sobre la 
situació entre dos ens que semblen que estan absolutament interrelacionats 
però que en realitat estan íntimament relacionats, un és la ciutadania en 
general: Vilanova, Catalunya, Espanya, i un altre les administracions: 
l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat.  Perquè sentim discursos que moltes 
vegades dóna la impresió de que cadascú va pel seu costat i això no va ben 
bé així, sinó que són dos ens que estan no només perfectament relacionats, 
sinó que les administracions sorgeixen precisament de la voluntat de la 
ciutadania.  I amb això al que em vull referir és que la situació en la que ens 
trobem l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat no és només per causes internes 
d’aquestes administracions, sinó perquè en el conjunt de la ciutadania hi ha 
una cosa que se’n diu crisis i que afecta a treballadors i afecta a empreses.  I 
aquesta crisis significa que les administracions, per la seva banda també, 
tenen menys ingressos per crear menys activitat econòmica i tenen més 
despeses, perquè en haver-hi més treballadors en atur requereixen també 
més ajuts, més subsidis, més suport per part de les administracions. 
 



 

Centrant-nos concretament en la nostra ciutat, tenim dos situacions i creiem 
que hem de veure les dos situacions.  Una primera és una situació complexa 
a l’Ajuntament, econòmicament complexa.  Ho hem vist en els darrers dies, 
encara no fa una setmana vàrem fer l’audiència pública parlant dels comptes 
que rebia el nou govern i que tenia l’Ajuntament, però també fa anys que 
parlem de quina és la situació i l’evolució de la situació econòmica de 
l’Ajuntament.  I aquesta és una situació complexa, però també hi ha una 
situació complexa políticament.  La configuració d’aquest Ple no és una 
configuració senzilla i per tant aquest és un element també que s’ha de tenir 
en compte.  Però després, i no ho podem perdre de vista, hi ha una situació 
complexa a fora.  Els ciutadans, la ciutadania té una situació complexa.  Hi 
han... el dilluns passat aprovàvem una moció de suport als treballadors de 
tres grans empreses de Vilanova que pateixen dificultats, treballadors de tres 
grans empreses de Vilanova.  Els treballadors no estan al marge de les 
empreses i el futur dels treballadors està molt vinculat al futur de les 
empreses.  Per tant, quan parlem d’empreses parlem també de treballadors i 
quan parlem de treballadors parlem també d’empreses.  I concretament a 
Vilanova, dilluns parlàvem de Prismyan, parlàvem de Venca i parlàvem 
d’Hitecsa, que travessen per dificultats, no només les empreses sinó també 
els treballadors.  Però també hi han desenes de botigues amb les persianes 
baixades.  I al final de tot això, la conseqüència és que en aquest moment hi 
han 6.506 vilanovins i vilanovines que estan a l’atur, uns amb percepcions, 
altres sense percepcions i per tant en situacions complexes i difícils. 
 
Per tant, la nostra prioritat, la prioritat del Partit Popular d’alguna manera és, 
en la mesura del possible, en la mesura en que des de l’Ajuntament ho 
puguem fer, és sacsejar l’economia, donar-li més vida a l’economia, intentar 
que es moguin les coses, que es moguin més coses, perquè al final ens 
podem queixar dels retalls, i efectivament els retalls i les reduccions de 
despesa per part de les administracions són conseqüències de dues coses: 
una, com deia al principi, de la davallada de l’economia; però una altra –i 
aquesta tampoc no la podem ignorar- d’una forma de gestió de les 
administracions que nosaltres no considerem que hagi estat eficaç, ni a la 
Generalitat, ni a l’Ajuntament de Vilanova i tampoc al govern de l’Estat. 
 
Per tant, les nostres prioritats en aquestes ordenances fiscals era intentar 
impulsar la creació de llocs de treball, intentar impulsar la implantació i la 
creació d’empreses i no ofegar amb més impostos ni els ciutadans ni les 
empreses.   
 
Des d’aquest punt de vista l’Ajuntament té vàries possibilitats: una, 
incrementar els ingressos.  Per incrementar els ingressos hi han vàries formes 
també, una via crèdits bancaris.  És difícil, per no dir absolutament impossible, 
aquesta opció.  Superem el límit d’endeutament que ens permet demanar 



 

més crèdit per cobrir les necessitats de despesa, per un costat, i per un altre 
costat tampoc les entitats bancàries travessen un moment en què donguin 
crèdit amb gaire facilitat.  Tenen, tenim tots plegats una altra opció, que és 
incrementar aportacions d’altres administracions.  I vostès tindran una 
responsabilitat molt gran en intentar aconseguir recursos a través d’altres 
administracions, i nosaltres en la mesura del possible també.  I demano que 
qui les tingui que també les assumeixi.  I en aquest sentit els anuncio que 
nosaltres estem fent gestions amb la Diputació de Barcelona perquè s’impliqui 
en projectes a la ciutat, com per exemple en l’Escola de Formació 
Aeronàutica, i esperem que ben aviat tinguem notícies positives en aquest 
sentit.  Però no tots els recursos els obtindrem d’aportacions d’altres 
administracions, que també travessen moments difícils perquè han baixat la 
seva recaptació fruit de la davallada econòmica.  No perquè sí, fruit de la 
davallada econòmica. 
 
Però hi ha una altra opció, que és la de menys despeses, i aquesta és l’opció 
que majoritàriament tenen que adoptar les famílies que per circumstàncies 
veuen que els seus ingressos cauen.  I això és el que li demanem a 
l’Ajuntament, no avui, ja li demanàvem l’any passat, ja li demanàvem fa dos 
anys.  Ja li demanàvem fa tres anys, quan es començava a viure la crisis. 
 
L’objectiu, per tant, creiem que té que acabar sent reduir les despeses de 
l’Ajuntament, salvaguardant sense perjudicar el suport als més necessitats.  I 
amb això coincidim amb altres intervencions que hi han hagut.  Per tant, el PP 
esperàvem d’aquestes ordenances fiscals l’incentiu a la creació de llocs de 
treball, no perjudicar més ciutadans i empreses.  Les propostes que ens han 
presentat, d’un costat sí incentivaven la creació de llocs de treball en el sentit 
de que recollien i milloraven una proposta que els havíem fet nosaltres i 
vostès n’han anomenat vacances fiscals, ens sembla bé, que és el lliberar de 
taxes i impostos aquelles empreses que creïn llocs de treball i que s’instal·lin a 
la nostra ciutat a partir de 3 llocs de treball, una proposta molt més agosarada 
que li presentàvem nosaltres, això ho recollien.  Recollien alguna altra 
proposta que després citaré, però en general perjudicaven als ciutadans i a 
les empreses.  Un increment general del 3’5% perjudicaven el conjunt de la 
ciutadania.  La progresivitat de l’Impost sobre Béns Immobles arribant –en 
una altra intervenció se n’han dit els primers-, però arribant al 6’5%.  Sí, amb 
valors catastrals de més d’un milió d’euros, molt importants, sí, però no hi han 
gaires habitatges d’aquest valor, la majoria de rebuts són d’empreses, 
empreses que tenen treballadors.  Per tant, els increments desmesurats el 
que acaben afectant també és el futur de les empreses, el futur dels 
treballadors. 
 
Un increment de l’Impost d’Activitats Econòmiques del 8% a les empreses.  
Sí, sí, que facturin més d’un milió d’euros.  Això no vol dir que tinguin 



 

beneficis, poden tenir pèrdues, poden facturar un milió d’euros, però poden 
tenir pèrdues, és igual, com facturen més d’un milió d’euros....  Aquesta era 
una proposta inicial.  No, no, ja sabem que això no ha arribat aquí, eh?  O 
increments de les taxes d’escombraries que, sí, pels locals més grans, que 
òbviament d’activitats, doncs arribaven fins al 18%.  Nosaltres això no ho 
compartíem, no ho compartim, continuem sense compartir-ho.   
 
L’increment del preu de l’aigua i dels serveis annexos.  La proposta inicial que 
van portar al Consell d’Administració era d’un increment del 8 i pico per cent, 
em sembla que arribava al 9%, i el Consell d’Administració va tombar, el 
Consell d’Administració els hi va tombar.  Després es va modular a la baixa, 
però el preu de l’aigua, no el d’altres instal·lacions i se’ls hi va tornar a tombar.  
 
O incrementant les zones blaves, incrementant el preu de les zones blaves, 
quan precisament Convergència i Unió, miri doncs un dels motius pels quals 
vostès van votar en contra de les últimes ordenances fiscals és perquè no 
s’incloïa una proposta seva, que era la de bonificar la primera hora de les 
zones blaves, i aquest grup municipal hem estat demanant reiteradament 
l’aplicació de tarifes per a residents, perquè les zones blaves no siguin tan 
gravoses per als residents de la ciutat.  I en aquest sentit suposem que hi ha 
un compromís per part del govern per tal de que en el futur immediat puguem 
parlar d’una mesura d’aquestes característiques. 
 
Amb aquestes condicions que ens presentaven, el Partit Popular no podíem 
permetre de cap manera que prosperessin les ordenances fiscals.  I amb 
aquesta coherència hem actuat i vam actuar ahir en la comissió informativa on 
vam anunciar el nostre posicionament contrari en aquella proposta 
d’ordenances fiscals.  Per què estem avui aquí amb una altra proposta sobre 
la taula?  Doncs em permetran, però ens dóna la impresió que és que 
Convergència i Unió això de congelar taxes i impostos no els hi acaba 
d’agradar.  Fixin-se, fa tres anys, que és l’última vegada que vostès van votar 
a favor d’unes ordenances fiscals, vostès van votar un increment del 4%.  Fa 
dos anys el govern, el tripartit, proposava un increment de taxes, impostos i 
taxes, del 0%.  I el Partit Popular els hi va donar suport, Convergència i Unió 
s’hi va abstenir.  I el darrer any, l’any passat, el govern de la ciutat va tornar a 
proposar una congelació de taxes i impostos, i el Partit Popular els hi va tornar 
a donar suport, i Convergència i Unió hi va votar en contra. 
 
Bueno, ara també sembla que no els acabava de satisfer quan a la Comisió 
d’ahir es quedaven sense modificació d’ordenances fiscals i, per tant, amb 
una congelació.  I el Partit Popular entenem la difícil situació econòmica que 
travessa aquest Ajuntament, però també volem que s’entengui, i que ho 
entengui tothom, que al carrer la situació és tant o més dolenta que a 
l’Ajuntament.  I també han d’entendre, i els hi han dit, que no tenen majoria 



 

absoluta i no la tenen tampoc amb la CUP.  I per tant –ells mateixos ho han 
dit-, i per tant han d’intentar mantenir un cert equilibri amb els diferents grups 
municipals si volen intentar arribar a acords amb diferents grups municipals.  I 
vostès això en saben molt, és allò que se’n diu geometria variable; suposo 
que els hi deu sonar. 
 
El Partit Popular els hi hem ofert la possibilitat de desbloquejar la situació.  Els 
hi hem fet rebaixar les pretensions del 3’5 al 2%, rebaixant en la mesura del 
possible –enteníem que hi havia un compromís amb la CUP i tampoc no era... 
no volíem bombardejar aquest compromís-, però sí rebaixant els increments 
progresius de l’IBI i de la taxa d’escombraries.  I com se n’ha fet força 
referència, vull fer una mica de referència també sobre la progresivitat.  Els 
impostos municipals no estan creats, i menys les taxes, no estan creats per 
ser progresius en funció de la renda dels ciutadans.  L’impost progresiu en 
funció de la renda dels ciutadans és l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques.  Per tant, no es pot pretendre aplicar criteris de progresivitat segons 
la renda en les ordenances fiscals d’un ajuntament.  Tot i amb això nosaltres 
acceptem una excepció, la tarificació social que s’inclou en aquestes 
ordenances, que no és una proposta nostra, ens sembla adequada, ens 
sembla pertinent i ens sembla molt encertada.  Per cert, alguns que, tot i que 
no votaran a favor aquestes ordenances, també els hi sembla correcta i 
encertada aquesta proposta, quan governaven no és que no l’apliquessin, la 
van rebutjar vàries vegades, a proposta, tot sigui dit, de Convergència i Unió. 
 
Val a dir, i els agraïm des del primer moment, que la proposta que vostès van 
presentar contemplava i contempla l’exempció de la taxa d’activitats per 
l’obertura de nous comerços en el casc antic, tal com es va aprovar també en 
una moció al Ple.  Les vacances fiscals a les que m’he referit per a la creació 
d’ocupació, que en realitat és allò que ens té que aportar més ingressos. La 
creació de riquesa amb la creació d’activitat econòmica, la creació de llocs de 
treball és allò que ens permetrà portar més ingressos, i és allò que ens 
portarà menys necessitat de despesa social, menys necessitat de despesa 
cap a la ciutadania, perquè pateixen situacions complicades.  I finalment 
també la introducció d’exempcions i bonificacions per a nous emprenedors, 
amb aquests matisos, va ser aquesta una proposta d’Iniciativa que celebrem 
que s’incorporés.  Creiem que ha quedat millorada amb el text definitiu que 
s’ha introduït aquí, i que per tant permetrà que els nous emprenedors, que els 
nous autònoms, que aquelles persones, joves i grans, celebrem per als joves 
bonificació del 100%, per als més grans d’un 50%.  Però tinguem present que 
hi ha molta gent que, desesperada de la situació de l’atur i de no trobar feina, 
s’agafa els estalvis que hagi pogut fer al llarg de la seva vida treballadora i 
intenta muntar un negoci.  Com a mínim, ja no dic ajudem-lo, deixem-els-hi 
recursos, no ho dic això, però com a mínim no els hi llancem pedres a sobre 
en forma d’impostos i taxes, intentem-los alliberar d’aquests impostos i taxes 



 

per tal que puguin començar amb una mica més d’empenta.  Són mesures 
per incentivar l’activitat econòmica, per intentar que a la nostra ciutat la 
creació de llocs de treball sigui menys gravosa. 
 
Per acabar, tenim una proposta d’ordenances que segur no satisfà plenament 
a ningú, però al govern li permetrà una part important dels ingressos que 
desitjava, no tots, però una part important.  D’altra banda, l’increment general 
que s’aplica al 2% creiem que és un increment moderat, tret de les 
progresivitats que, ja hem dit, no compartim.  Valorem l’esforç i el Partit 
Popular ens abstindrem.  Però permetin-me que per acabar els hi recordi que 
haurem de fer, caldrà fer, caldrà que facin un exercici de reducció de la 
despesa, perquè sinó tampoc serà fàcil sortir d’aquesta situació. 
 
Faré una cosa que no acostumo a fer, però crec que és de justícia fer-la, que 
és dedicar un petit capítol d’agraïments.  I en aquest sentit doncs agraeixo en 
primer lloc al meu grup l’ajuda que m’han donat en la negociació i debat 
d’aquestes ordenances fiscals, particularment a la Carme, que ha assistit a les 
primeres reunions, pràcticament a totes les reunions en les que s’han debatut 
les ordenances fiscals.  Agrair també a la Junta Local del Partit Popular que 
ha participat, a la sombra, però també molt activament en el debat d’aquestes 
ordenances fiscals.   A tots els grups municipals, també pels debats que hem 
tingut, particularment en el govern, amb el qual doncs ha sigut possible al 
final, ni que sigui l’últim dia, doncs arribar a una mica d’entesa per possibilitar 
que tiressin endavant aquestes ordenances. I finalment als grans, segurament 
grans desconeguts per a la ciutadania, que són els tècnics i les tècniques 
municipals, que han estat cada dia variant i modificant els números al caprici 
de cadascú, de les peticions de cadascun dels grups.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena, si us plau. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Començar per l’agraïment també als tècnics, a tots els qui 
hem estat aquests dies doncs activíssimament treballant en les ordenances, 
pel clima que s’ha generat i pel treball que s’ha fet.  I en aquest sentit bueno, 
jo crec que és de justícia fer-ho així, molt especialment, ara ho deia el Santi, 
efectivament hi ha hagut un daltabaix de números permanent que ha fet 
segurament anar de corcoll els tècnics municipals durant molts dies, no? 
 
Què proposàvem nosaltres?  Nosaltres proposàvem una sèrie de coses que 
vam també posar negre sobre blanc ja fa un temps, fa tres setmanes, que han 
estat especialment intenses.  I al principi era... començaré dient que nosaltres 



 

pensàvem, i després ho explicaré, fer una congelació de la... amb caràcter 
general de les taxes, però això ho explicaré després.  Altres mesures d’incidir 
en un nou model de societat, de ciutat sostenible, i des d’aquest punt de vista 
hi havien un conjunt de mesures vinculades a la rehabilitació i al lloguer.  Vam 
tenir l’oportunitat d’explicar-ho als mitjans i també a la comisió i, per tant, 
doncs tampoc ho aniré explicant, no les detallaré una darrere l’altra.  L’altra 
també, la de recolzar a les noves empreses que s’instal·lin i algunes mesures 
en aquest sentit han estat acceptades, com també algunes referenciades al 
que deia del lloguer de la rehabilitació, i altres que feien referència a les 
empreses que ja hi són, i molt especialment vinculades a tot allò que són les 
taxes que han de pagar, vinculades a inspeccions i a controls habituals que 
tenen les empreses i els comerços de la nostra ciutat. 
 
En definitiva, un conjunt de mesures que pensem que eren positives.  Algunes 
d’aquestes així més de caràcter testimonial, però que eren un missatge també 
a les empreses i comerços de la ciutat i als ciutadans que ens semblava que 
era important fer-ho en el moment en el que estem. 
 
Vull explicar la raó de la congelació.  Era una congelació que era per la franja 
menor de l’IBI, perquè nosaltres defensàvem també la progressivitat, i així 
s’explicitava a la nostra proposta.  Per cert, senyor Gargallo, progressivitat en 
va existir sempre fins que el seu grup va posar com a condició per votar el 4% 
de les taxes que la treiéssim.  Perquè a la nostra ciutat la progressivitat existia 
des de feia molts anys, que es posaven... es pagava més a partir de 150.000 
euros de valor cadastral, potser eren 100.000 llavors, és igual, és a dir hi 
havia una progressivitat en funció del valor cadastral.  L’any passat no va 
existir, l’anterior tampoc perquè hi va haver congelació i en el cas de fa tres 
anys Convergència i Unió, el representant en temes d’hisenda en aquell 
moment, la senyora Lloveras i el senyor Vidal, van posar com a condició per 
votar-ho, justament que desapareixés de la proposta del govern la 
progressivitat.  Per tant, celebro que s’hagin incorporat en la defensa de la 
progressivitat, que ens sembla que és una cosa positiva, tot i que també algun 
matís voldria fer, perquè en aquest sentit algunes coses també han canviat 
amb el temps, no? 
 
La mesura de la congelació és en part per coherència amb allò que vam 
proposar i vam fer els dos darrers anys, quan érem govern, per una banda, i 
per altra perquè la situació econòmica de la ciutat, dels ciutadans, més que 
millorar o mantenir-se ha empitjorat.  És a dir, la situació de crisi econòmica 
que pateix el conjunt dels ciutadans és molt delicada, ho sabem tots, ho hem 
dit i per tant això no hi hem de posar més vehemència uns que els altres, 
perquè tots ho sabem i n’estem convençuts.  I des de la –i això és una reflexió 
que no és... que ens ha portat, almenys jo he fet amb mi mateix i amb els 
meus companys en moltes ocasions, no?-, naturalment que crec en la 



 

progressivitat i que crec que ha de pagar més qui més té, és així, ho crec, 
com a socialdemòcrata ho crec.  Ara, des de la perspectiva municipal no és 
fàcil l’aplicació de la progressivitat, entesa no només des d’aquest punt de 
vista de posar més en el valor cadastral més alt, sinó de que paguin els 
impostos vinculats a la ciutat aquells que més recursos tenen.  I no és fàcil, 
perquè no som l’Estat, i no és fàcil perquè no tenim un coneixement de quina 
és la real situació de cadascú.  I aleshores un pot fer previsions, i és veritat 
que en època de bonances, en què amb caràcter general les coses van bé, 
criteris com el més gran paga més és raonable, i probablement és més 
qüestionable, tot i que és comprensible que es pugui defensar també, però és 
més qüestionable que a dia d’avui qui és més gran no ho estigui passant pitjor 
que el que és més petit, perquè estem en una situació molt excepcional.  I per 
tant, canviant el context com està canviant amb la crisi que hi ha, i que afecta 
d’una forma tan universal a tantíssima gent, tan transversalment 
desgraciadament, és molt difícil des de la informació que es té a l’Ajuntament 
determinar criteris que tinguis la garantia de que efectivament estàs complint 
amb aquest anhel que tens de que pagui més el qui més té.  I és discutible, és 
a dir, no tenim la certesa ningú de que això sigui així.  Sí des de 
l’administració de l’Estat, que té la informació acurada de tothom, però en el 
cas de l’Ajuntament és molt més difícil. 
 
I això és el que ens porta a defensar la congelació.  Perquè la redistribució 
des de l’Ajuntament –hem pensat durant aquests darrers anys, quan la vam 
aplicar- s’havia de fer des de les polítiques que es fan de l’Ajuntament -temps 
tindrem de parlar del pressupost-, des de les polítiques que es fan de 
l’Ajuntament.  Perquè efectivament, aquests dos darrers anys s’han congelat 
les tarifes, els impostos i taxes, i no s’han aplicat algunes mesures que alguns 
grups de l’oposició van plantejar quan governàvem, vinculades a la tarifació 
social.  Però és veritat que durant aquests anys també, perquè la política 
social no només es fa en el capítol d’ingressos, també es fa en el de 
despeses.  I dos anys de congelació, amb parèntesi, si em permeten, la crisi 
no és ara, eh?, i la situació econòmica difícil de l’Ajuntament no és d’ara, 
també és de fa dos anys, i temps hem tingut aquests dies d’explicar que la 
davallada d’ingressos de l’Ajuntament ve des de fa temps.  Però si es va 
apostar per una banda per la congelació i per l’altra per les polítiques socials 
que, s’ha reconegut bastant per part de molts grups, fins i tot alguns que no 
són del govern, que es va fer amb molta intensitat en aquests darrers anys, 
també és política redistributiva.  I ve la dificultat, i probablement qui defensi el 
contrari té les seves raons i probablement pot tenir raó, però defensar que es 
pot des de la política impositiva redistribuir equitativament en els impostos 
locals en la situació tan brutal de crisi transversal que hi ha en aquests 
moments, és el que ens va fer optar des de fa temps per aquesta aposta per 
la congelació i alhora per la redistribució a través de la despesa. 
 



 

I aquest és el criteri que explica doncs quina és aquesta de la... aquesta 
proposta que nosaltres presentàvem, no?  I en aquest sentit doncs la proposta 
que presenta el govern finalment doncs queda lluny del que proposava el grup 
socialista des d’aquesta perspectiva.  És veritat que hem debatut molt i el 
senyor Rodríguez feia referència a alguna... a la situació política i a la situació 
política del Consistori com a conseqüència del resultat electoral.   
 
És veritat que la proposta, ho deien ahir, no és la proposta del grup de 
Convergència i Unió, és veritat, han fet la llista de quines eren les propostes 
inicials i finalment com han quedat, no?  Però deixi’m dir també que hi ha 
hagut una reflexió durant tres setmanes molt intensa.  El Quim deia que 
havíem fet set reunions o vuit, i a més a més no d’un quart d’hora, diguem-ne, 
llargues, intenses i a més vives i apassionades en alguns moments.  Però hi 
havia una premisa del govern, que ens la subratllava un regidor, el regidor 
d’Hisenda i el president de l’Àrea amb molta determinació, que era el milló 
d’ingressos.  Home, deixi’m que em sorprengui però, sense acritud, que el que 
era difícilment movible durant tres setmanes s’ha pogut reduir a la meitat, o al 
60% -és igual, perquè no ho sabrem, perquè és veritat que és difícil 
determinar quin efecte tenen les bonificacions, ho comentava... aquí hi havia 
el Santi abans... i el govern-, en un quart d’hora.  Perquè és clar, moltes de les 
coses que s’han proposat quedaven congelades, diguem-ne, en stand by, 
sense discutir-se o aparcades, per aquest gran principi que era el del milló 
d’euros, números rodons, i en un quart d’hora això davalla a la meitat de 
forma, per cert, lineal, de forma lineal aquesta davallada.  En aquest sentit sí 
que a nosaltres ens va generar un cert impacte positiu, perquè al final doncs 
s’aprovaran les taxes i això és bo per a la ciutat, també deixi’m que ho digui, 
malgrat jo en aquest cas no les comparteixo. 
 
S’ha parlat, si em permeten, d’una... de la quota de la piscina.  Nosaltres, 
també per posicionar-nos, saben que –i a més ho vam manifestar en el 
govern anterior i teníem discrepàncies internes respecte de l’existència o no 
de la quota piscina-, nosaltres defensem l’existència de la quota piscina, 
pensem que és un servei públic que s’ha de mantenir, amb la seva 
corresponent quota, i bé, en tot cas si existeix algun desequilibri en aquest 
sentit, doncs pensem que s’ha de cobrir d’alguna altra manera, no 
necessàriament amb pressupost públic, eh?, sinó probablement apujant altres 
tarifes.  Perquè és veritat que s’ha fet la reducció del 50% per als aturats de 
llarga durada, però també és veritat que s’ha multiplicat per més del doble... 
per tant, la quota, és a dir, la quota avui de piscina del que es vulgui 
incorporar de nou, li costarà més del doble del que li costa ara.  Per tant, en 
aquest sentit crec que perdem.  Però bueno, això és molt opinable i en tot cas, 
després de reflexionar internament, nosaltres mantenim aquesta posició, 
escolta, encertada o equivocadament. 
 



 

Finalment, per tant, la nostra posició ha estat aquesta.  És la de pensar que 
les propostes que nosaltres vam presentar han quedat lluny del que finalment 
ha sigut el resultat, no?  De la mateixa manera que el Quim acabava, em 
sembla que acabava i començava parlant de la situació política el Santi, ell 
deia que no feien.. que no hi havia seguidisme.  N’estic convençut, de la 
mateixa manera que estic convençut que no existeix en el cas d’en Santi 
Rodríguez del Partit Popular, també vull dir que no hi ha obstruccionisme per 
part dels qui votem en contra, per la mateixa raó, eh?, per la mateixa raó, 
perquè ho fem des de la convicció de que està més o menys lluny del que un 
ha proposat, i fa una ponderació que no sempre és objectiva, sempre és 
subjectiva, i la pots encertar o no, de que queda... hi ha més o menys 
distància respecte del que hi ha.   
 
Ara bé, del debat que hem fet s’ha demostrat que existeix un govern en 
minoria, això ja ho sabíem, no?  Com vaig dir el dia d’investidura de 
l’alcaldesa, la minoria no és ni bona ni dolenta, i les majories no són bones ni 
són dolentes, depèn, depèn com funcionin, depèn com vagin, i normalment és 
quelcom que és molt fàcil de dir, com les quinieles, l’endemà, el dilluns.  El 
que sí que crec que és dolent és la inestabilitat, i la inestabilitat és no tenir un 
full de ruta mínim compartit per una majoria del Ple municipal, amb les seves 
discrepàncies internes, estant o no estant al govern, però un full de ruta mínim 
compartit per una majoria del Ple municipal. 
 
Avui ens ho deien, s’aproven unes taxes, però s’aproven des de distàncies i 
per raons diferents.  Jo pregunto: si demà hi han al·legacions individuals, el 
govern té la garantia de que aquestes al·legacions no tiraran endavant, potser 
fins i tot amb el seu propi vot?  En aquest sentit vull reiterar el debat, la 
discusió, la reflexió, les hores que hem estat, això és positiu.  Parèntesi: 
abans hi havia un govern en minoria, ai, havia un govern en majoria, però 
amb cap majoria absoluta, i moltes d’aquestes reflexions, discusions i hores 
també es feien en el si del govern, com no... com és obvi, com passa amb 
altres governs.  La majoria o la minoria no és ni positiva ni negativa, és 
dolenta la inestabilitat, i jo no dic que hi hagi inestabilitat, perquè és recent el 
govern, però ha d’existir un full, des del meu punt de vista, de ruta compartit, 
mínim, perquè sinó és molt difícil tirar endavant la ciutat, al meu entendre.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor Elena. 
 
Jo, després d’aquestes intervencions i després de bastantes setmanes de 
molta feina, sí que voldria tancar aquesta ronda amb algunes paraules.  I en 
primer lloc el que voldria és agrair precisament aquesta feina que s’ha fet per 



 

part de tots els integrants d’aquest Consistori, de participar, moltes reunions, 
molt de diàleg, i això ho valorem molt positivament. 
 
Hi havien uns punts de partida d’aquest diàleg que eren, en primer lloc la 
necessitat d’incrementar ingresos.  Per què?  Perquè hem de garantir que 
aquest Ajuntament pot continuar donant tots aquells serveis que ara fan a la 
ciutat.  Per tant, el fet que tinguem realment un col·lectiu, una ciutat amb 
necessitats creixents, amb grans problemàtiques, el que ens condiciona a la 
responsabilitat, a la necessitat de tenir prous recursos i, per tant, per a 
nosaltres era important obtenir aquests recursos, incrementar els ingresos, 
per tal d’assegurar que realment podem donar resposta a totes les necessitats 
que té en aquests moments la ciutat. Evidentment, això acompanyat d’una 
reducció de les despeses.   
 
Des del primer dia que aquest govern ha estat treballant en ajustar les 
despeses que hi ha en aquest Ajuntament, perquè considerem que per 
poguer tirar endavant la ciutat el que hem d’aconseguir és, per una banda, 
suficients recursos, i per altra banda també poguer ajustar les despeses per 
tenir un equilibri pressupostari.  El que no podem consentir per a l’any que ve, 
de cara al proper pressupost, és no tenir recursos per poguer atendre totes 
les necessitats.  Per tant, els arguments que van en la línia de que hi ha 
moltes necessitats, incrementar impostos és una dificultat afegida, nosaltres 
no les compartim.  Creiem que en aquests moments calia fer un esforç per 
incrementar els impostos, ara bé, afegint-hi una progressivitat i unes 
bonificacions per als col·lectius més desfavorits, que és el primer cop que l’IBI 
a la nostra ciutat té unes bonificacions per a persones, per a col·lectius amb 
pocs ingresos, i això per a nosaltres era important.  Per tant, calia incrementar 
els recursos de l’Ajuntament, però per altra banda vigilar molt que això no 
afectés negativament als col·lectius que en aquests moments ho estan 
passant molt malament.  I aquesta era, aquest era el primer punt de partida 
de la discusió. 
 
El segon era introduir mesures per tal de garantir, per tal de potenciar la 
generació d’activitat econòmica.  I per tant, aquestes també s’han treballat i 
estem satisfets de que s’han introduït mesures molt interessants.  
 
Per tant, per a aquest govern aquestes són unes ordenances millors de les 
que hi havien, considerem que aquesta feina, que la feina realment ha valgut 
la pena, hem aconseguit entre tots arribar a unes ordenances que són millors, 
i per tant jo crec que avui no podem fer una altra cosa que estar satisfets.   
 
Sí que voldria insistir que ha existit una gran flexibilitat, jo crec que totes les 
propostes s’han debatut, jo crec que no hi han hagut límits per a la discusió, i 
això sí que no estic d’acord amb qualsevol afirmació que vagi en contra això.  



 

Fins i tot el límit dels ingresos d’un milló tampoc ha estat un límit, en tot 
moment s’ha ofert parlar-ne, amb aquests objectius: garantitzar més ingresos, 
no castigar més les persones que ara tenen dificultats, i per altra banda 
introduir mesures de potenciació de l’activitat econòmica.  Amb aquests tres, 
amb aquestes tres premises, a partir d’aquí aquest govern ha estat totalment 
obert per parlar-ne, per discutir, sense cap mena de condició ni límit.  Per tant, 
a partir d’aquí agraïm, reitero l’agraïment a tots els... a totes les contribucions, 
a tots els grups que han participat en aquestes llargues taules de treball, i 
especialment un agraïment, crec que ho haig de dir, molt especial als grups 
que han fet un esforç per fer possible que aquestes taxes avui s’aprovessin.  
Crec que la situació ens condiciona, fa necessari que puguem tirar endavant, 
que la ciutat l’any que ve pugui disposar de mitjans, d’eines per poguer anar 
pal·liant i solucionant tota la problemàtica que existeix en aquests moments, i 
per tant un agraïment molt especial als grups que han fet aquest esforç, que 
evidentment han hagut de fer concessions, però creiem que s’ha de valorar 
molt la responsabilitat i les ganes de contribuir a desencallar aquest tema i 
poguer tirar endavant aquest projecte. 
 
Bàsicament no voldria afegir res més, només dir que ha estat... han estat 
setmanes intenses i crec que han demostrat un estil de fer política, una 
manera de fer que hem anunciat des del principi.  Recordaran que el dia del 
Ple d’investidura parlava de que volíem treballar de manera transparent i 
participativa.  Crec que ho estem demostrant i crec que la manera que s’han 
treballat les ordenances -mai s’havien treballat en aquest Ajuntament les 
ordenances d’aquesta manera- ho demostren.  Per tant, jo crec que és una 
manera, un estil que continuarem en aquesta línia i per tant penso que ha 
quedat demostrat que aquesta és la nostra voluntat. 
 
Res més.  Jo els hi ofereixo si hi ha alguna paraula més, fer algun comentari 
més, i después ja passaríem a la votació. 
 
Digui’m, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Només dir que em sembla que es divideix en dos la votació, perquè hi ha un 
apartat que em sembla que fa referència a poguer pagar més 
fraccionadament les coses i anunciar el vot favorable en aquest punt del 
nostre grup. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Elena.  Oferia la possibilitat per si hi havia algun comentari més a 
fer i després passaríem ja a la votació i comentaríem aquest tema. 



 

 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Només un matís a la intervenció del senyor Elena, no?  No sé si em correspon 
fer-lo a mi o no, però bueno, en qualsevol cas en honor a la veritat crec que 
val la pena fer-lo, no perquè ell hagi faltat a la veritat, però sí és un matís 
important, no?  Ell ha dit: “és que en un quart d’hora hem passat d’un milió 
d’euros a 500.000”.  Això no és estrictament aixins, perquè fa 24 hores vam 
passar d’un milió d’euros a zero, i en tot cas el que ha canviat és que després 
ha passat de zero a 500.000, que és substancialment diferent. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.   Si no hi han més paraules, passaríem... ha 
demanat la paraula, senyor Elena?  Digui. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, només per matitsar que reitero el que he dit, és a dir, es va passar molt 
ràpidament d’una situació a l’altra. Efectivament, primer no es van aprovar les 
taxes, al no aprovar-se passava a zero, però en tot cas hi va haver 
l’acceptació per part del govern d’aquesta rebaixa que ha suposat doncs 
aquesta cantitat que, escolti’m, no he entrat en més valoracions que al fet 
objectiu que des del nostre punt de vista havia estat un límit en la cantitat i 
això sí que a les Comisions, els qui hem tingut l’oportunitat gairebé d’anar a 
totes menys una en aquest cas, en el meu cas, reiteradament el ponent del 
govern ens ho anava dient, per això ho he volgut subratllar tot afegint que 
efectivament el matís que fa el senyor Rodríguez estrictament, amb puritat, és 
veritat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, senyor Elena.  Per tant passaríem a la votació.  I tal com es 
comentava hi ha un punt, el punt quatre, que es votaria a part, i li demanaria 
en tot cas al senyor secretari que ens concreti el punt quatre què és 
concretament.  Que és un punt on es necessita una majoria absoluta i per 
aquest motiu demanem que es voti a part. 
 
SECRETARI 
 
Primer votaríem l’1, el primer, segon, tercer, cinquè i sisè, i després el quart. 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Doncs passaríem per tant, si els hi sembla, a la votació de tots els 
punts excepte el punt quatre, eh?  Vots a favor de tots els punts excepte el 
punt quatre?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant aquests punts queden 
aprovats amb els vots favorables de Convergència i Unió i la CUP, l’abstenció 
del Partit Popular i els vots en contra d’Iniciativa Catalunya Verds i el Partit 
Socialista. 
 
Ara passaríem a la votació del punt número quatre.  Vots a favor del punt 
número quatre?  Queda aprovat per unanimitat. 
 
Per tant, senyors i senyores, moltes gràcies per tot i s’aixeca aquesta sessió. 
 
Es vota la proposta amb el punt número quatre separadament. 
 
En primer lloc es voten els punts 1, 2, 3, 5 i 6 de la proposta, els quals 
s’aproven amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU i CUP (12) 
  Vots en contra: PSC i ICV (8) 
  Abstencions: PP (3) 
 
En segon lloc es vota el punt núm. 4 de la proposta, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents. 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22 hores, de la 
qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 


