
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL  
PLE DE L’AJUNTAMENT DE 16 D’ABRIL DE 2012 

 
 
Acta núm. 5 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 16 d’abril de 2012, 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 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
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 ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 



 

No assisteix la Sra. CLÀUDIA DURAN MAS. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de determinació de l’assignació de la 

regidora Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL. 
 2. Aprovació de les instruccions i models de declaració del Registre 

d’Interessos. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
  3. Donar compte del nou conveni amb el Parc del Garraf Sport IAE. 
 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
  4. Ratificació de l’aprovació del document preliminar del Pla Local de Joventut 

2012-2016. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  5. Donar compte dels convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

amb relació a l’Oficina Local d’Habitatge i al programa de mediació per al 
lloguer social d’habitatges. 

  6. Ratificació del conveni d’execució de sentència judicial entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i la Junta de Compensació del sector La Carrerada, 
en compliment de la Sentència núm. 917, de 13 d’octubre de 2009, dictada 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aprovat per la JGL de 20 de 
març de 2012. 

  7. Aprovació inicial de l’ordenança cromàtica de les façanes de les 
edificacions ubicades en l’àmbit del Pla de Millora Nucli Antic, rambla 
Principal (clau 2), Zona de Conservació Àrea Central (clau 3a) i part de 
l’àmbit de Pla Especial Cap de Creu-Sant Onofre-rambla Samà (clau 9a) de 
Vilanova i la Geltrú, integrada en el document de la Carta de Colors de dits 
àmbits, redactada per l’empresa “Gabinete del Color, SL”, sota la direcció 
de l’arquitecte Joan Casadevall i Serra, per encàrrec d’aquest Ajuntament 

 
 MOCIONS 
 
  8. Moció de la CUP per a la creació d’un Consell Municipal de la Cultura. 
  9. Moció del PP per una ordenança de civisme. 



 

10. Moció de la CUP d’adhesió a la petició impulsada per la Plataforma Aigua 
és Vida instant a la Generalitat de Catalunya que eviti una externalització 
dels serveis que fins ara ha ofert l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 

11. Moció de la CUP per a l’abolició de l’ús de les bales de goma. 
12. Moció d’ICV que insta el govern a fer efectius acords aprovats per aquest 

Ple municipal. 
13. Moció d’ICV per a la reactivació de la Comissió de la Memòria Històrica. 
14. Moció del PSC per a l’impuls del paisatge urbà. 
 
 PREGUNTES 
 
15. Pregunta del grup municipal d’ICV: 
 

• Sobre els acords de la moció en defensa de l’escola Pasífae i d’una 
escola pública de qualitat. 

 
16. Pregunta del grup municipal del PSC: 
 

• Sobre el seguiment dels desnonaments a Vilanova i la Geltrú. 
 
 PRECS 
 

 
 1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DE LA 
REGIDORA SRA. BLANCA ALBÀ I PUJOL. 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, comencem. Bona tarda, benvinguts, benvingudes, regidors, regidores, 
públic assistent i la gent que ens segueix des de lluny. Comencem aquest Ple 
ordinari de l’Ajuntament de Vilanova del 16 d’abril, i comencem pel primer punt 
de l’ordre del dia que és... senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva del Decret de 3 d’abril de 2012, que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Atès que per acord plenari de data 30 de març de 2012, s’ha determinat 
l’assignació bruta dels membres de la Corporació Local en funció de la seva 
dedicació parcial al 17’5%. 
 
 



 

Fonaments de dret 
 
Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva a la regidora amb dedicació parcial del 17’5% d’aquesta 
Corporació, Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL, l’assignació anual bruta de 8.927 €, 
des del dia 31 de març d’aquest any, quantitat que s’actualitzarà anualment a 
partir de l’1 de gener de l’any natural, en funció de les variacions que 
experimenti l’índex de preus al consum o el que resulti de les normes legals 
d’aplicació. Aquesta assignació queda condicionada al reconeixement de la 
corresponent compatibilitat del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’esmentada regidora no serà donada d’alta a la Seguretat Social, atès que ja 
està donada d’alta de la seva activitat principal. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.  Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
ALCALDESSA   
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  És un donar compte. Alguna paraula?  Sinó 
passaríem al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 

 2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. APROVACIÓ DE LES INSTRUCCIONS I 
MODELS DE DECLARACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS. 

 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

I. Introducció 
 
El Registre d’Interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, 
on s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que 
tenen obligació de fer-ho, sobre les seves activitats econòmiques, possibles 
causes de incompatibilitat i béns patrimonials. 
 
II. Règim Jurídic 
 
-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LBRL), art. 75.7, 75.8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada 
per la modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. 

-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163. 

-  Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 
32 i disposició transitòria primera. 

-  Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en 
els Ajuntaments i la seguretat dels regidors. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

 
III. Classes de registre 
 
a) Del Registre d’Interessos en general 
 
Segons regula la LBRL, article 75.7, les persones obligades formularan 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat 
que els proporcioni o pogués proporcionar ingressos econòmics. Formularan, 
així mateix, declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en 
societats de tot tipus, amb informació de les societats participades i de les 
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, 
Societats. 
 
El mateix apartat del referit article de la LBRL, disposa : 
 

“Aquestes declaracions s’inscriuran en els següents Registres 
d’Interessos, que tindran caràcter públic. 
 
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el 



 

Registre d’Activitats constituït en cada Entitat Local. 
 
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre 
de Béns Patrimonials de cada Entitat local, en els termes que estableixi el 
seu respectiu estatut. 

 (…) 

 
Es pot entendre que encara que la llei utilitzi indistintament la locució registre i 
registres al referir-se a la declaració d’activitats i béns de forma separada, 
existeix un sol registre que té una unitat de finalitat i funcionalitat, encara que 
amb dues seccions: activitats i béns patrimonials.  
 
En conclusió, les persones obligades tenen el deure d’efectuar dues 
declaracions d’interessos separades: la primera referent a les causes de 
possible incompatibilitat i d’activitats i la segona referent als seus béns 
patrimonials.  
 
Aquestes declaracions podrien constar en sengles registres separats, però res 
obstaria a considerar que sigui un únic registre amb seccions diferents, tenint 
en compte algunes restriccions en el règim d’accessos i amb salvaguarda de la 
informació continguda en ells. 
 
Tenint en compte les determinacions de contingut, les obligacions legals 
referides a la protecció de dades, i la necessitat de dissenyar un sistema de 
suport per a la gestió del Registre, es proposa adoptar uns nous acords amb 
vista a la seva estructuració en els termes següents: 
 
 1) Registre d’Interessos: 
 
  Secció 1ª : Activitats 
  Secció 2ª : Béns Patrimonials 
 
 
IV. Persones obligades a fer la declaració 
 
Segons regula l’art. 75.7 LBRL, estan obligats a formular les declaracions: “Els 
representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern 
Local”. 
 
El TRLMRLC (art. 163.1) i el ROF (art. 30.2) per la seva part, especifiquen que 
estan obligats els membres de la Corporació. 
 
Amb la modificació produïda per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, a la 
LBRL, es va introduir una nova disposició addicional quinzena que preveu: 



 

 
“El règim previst a l’article 75.7 d’aquesta llei serà d’aplicació al personal 
directiu local i als funcionaris de les corporacions locals amb habilitació de 
caràcter estatal que, conforme al que preveu l’art. 5.2 de la DA segona de 
la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
desenvolupi a les entitats locals llocs de treball que hagin estat proveïts 
mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de les seves 
funcions o a l’especial responsabilitat que assumeixin.” 

 
Per tant, amb la modificació introduïda, s’amplia el tipus de subjectes obligats a 
formular les declaracions d’activitats i de béns patrimonials, essent obligats, en 
conseqüència, en l’àmbit de la Corporació: els membres electes, el personal 
directiu i els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal nomenats per lliure 
designació. 
 
A la vista de l’estructura directiva actual, es considera personal directiu, als 
efectes del Registre d’Interessos, els següents llocs de treball: 
 
 Gerent/a municipal 
 Director/a dels Serveis Urbanístics i Territorials  
 
Igualment, s’hauran de considerar dintre d’aquest concepte de personal 
directiu, els Comissionats i els Gerents i Directors dels Organismes públics 
dependents de l’Ajuntament (Organismes Autònoms i Entitats Públiques 
Empresarials). 
 
Per tant, a més dels membres electes, estarien obligats a fer les declaracions 
el personal directiu (el que es consideri en cada moment com a tal a efectes 
del Registre d’Interessos) i els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal 
que ocupin llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació, 
més els que s’indiquen en el paràgraf anterior. 
 
 
V. Responsabilitat, direcció, gestió i custòdia del Registre 
 
L’article 163.3 TRLMRLC, disposa que el Registre d’interessos està sota la 
responsabilitat directa del president de la Corporació o del membre en qui 
delegui. 
 
El ROF, a l’art. 30.1, estableix que la custodia i direcció del registre correspon 
al secretari. 
 
La LBRL no contempla cap previsió concreta més enllà de la disposició 
addicional vuitena, introduïda per la L 57/2003, de 16 de desembre, de 



 

mesures de modernització del govern local, que especifica que en els 
municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació del títol X de la LBRL, sobre el règim 
d’organització dels municipis de gran població, i en els Cabildos Insulars 
Canaris s’aplicaran les normes que assenyala, i entre elles, es troba l’apartat c) 
de la DA esmentada que literalment prescriu: “Las funciones que la legislación 
electoral general asigna a los secretarios de los ayuntamientos, así como la 
llevanza y custodia del registro de intereses de miembros de la Corporación, 
serán ejercidas por el secretario del Pleno”. 
 
El Reglament Orgànic Municipal, en els seus articles 86.1 i 89.1, fa la mateixa 
previsió que la Llei catalana: “El registre d’interessos estarà sota la 
responsabilitat directa de la Presidència o del diputat/a en qui delegui”, però 
sense una especificació concreta respecte de la custòdia i direcció. 
 
S’ha d’assenyalar la interpretació que va realitzar la Resolució de 27.1.1987, 
de la Direcció General d’Administració Local, sobre la posició ordinamental del 
ROF i aplicabilitat del mateix a les entitats que, d’acord amb el disposat a la 
LBRL, disposin de Reglament orgànic propi. Segons es preveu en el seu 
apartat 8è: aquells preceptes del títol primer del ROF (entre ells, està la 
regulació realitzada del registre d’interessos), que no són reproducció de 
normes legals, sinó concreció o desenvolupament de les mateixes, poden ser 
objecte d’una regulació distinta en el Reglament orgànic de cada Corporació. 
 
Seguint aquest criteri, i d’acord amb els articles 86.1 i 89.1 del ROM, la 
Secretaria General hauria de ser l’encarregada de la direcció, custòdia, gestió i 
conservació del Registre d’interessos d’aquesta Corporació. 
 
 
VI. Moment de formalitzar la declaració 
 
Segons preveuen els articles 75.7 LBRL, 163.1 TRLMRLC i 30.2 ROF, les 
declaracions es duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del 
cessament, al final del mandat i quan es modifiquin les circumstàncies de fet. 
 
Aquests registres poden convertir-se en simple declaració testimonial si no es 
concreten i regulen qüestions com els efectes de la negativa a declarar o 
actualitzar les declaracions, o garantir el compliment de la declaració final al 
moment del cessament. Ni la LBRL, el ROF, ni TRLMRLC fixen les 
conseqüències de l’incompliment d’aquest deure, per això és convenient 
completar la regulació de la falta o mancança de dades de les declaracions per 
les Comunitats Autònomes o a través del reglament orgànic o d’altra normativa 
de desenvolupament de cada entitat local.  
 



 

S’ha de precisar, altrament, que està absolutament garantida la presentació de 
les declaracions dels regidors al constituir-se la Corporació i a l’inici del 
mandat, ja que l’art. 75.7 LBRL ha de posar-se en relació amb l’art. 108.8 de la 
LO 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, que estableix que per 
tal d’adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els regidors, a banda de jurar-
lo o prometre’l, deuran complimentar els demés requisits exigits en les lleis o 
reglaments; en conseqüència, tots els membres de les corporacions locals 
estan obligats a formular, abans de la presa de possessió, les corresponents 
declaracions. La Junta Electoral Central, en reiterats acords, ha determinat que 
la falta de presentació de les declaracions d’interessos impedeix als regidors 
prendre possessió del càrrec. Però, no hi ha cap precepte de la legislació 
general local o electoral que reguli els efectes de no fer-ho al finalitzar el seu 
mandat o quan variïn les circumstàncies, ni la possible utilització de mitjans per 
a obligar-los. 
 
Quant als altres grups de persones obligades a declarar, el de Directius i el de 
funcionaris amb Habilitació estatal, l’obligació de formular declaració estaria 
circumscrita al moment de prendre possessió o accedir al càrrec, en el moment 
en que aquesta situació variï o finalitzi i, en qualsevol cas, caldrà formular 
declaració sempre que es produeixi una variació substancial respecte de la 
declaració presentada anteriorment.  
 
 
VII. Instrumentació i contingut del document de declaració 
 
La legislació preveu que declaració podrà instrumentar-se en qualsevol classe 
de document que doni fe de la data i de la identitat del declarant i del seu 
contingut, en el que, en tot cas, haurà de constar segons prescriu literalment 
l’article 31.1 ROF: 

“a) Identificación de los bienes muebles e inmuebles integrantes del 
patrimonio personal, con designación, en su caso, de su inscripción 
registral, y fecha de adquisiciones de cada uno. 

b) Relación de actividades y ocupaciones profesionales, mercantiles o 
industriales, trabajos por cuenta ajena y otras fuentes de ingresos 
privados, con especificación de su ámbito y carácter y de los empleos o 
cargos que se ostenten en entidades privadas, así como el nombre o 
razón social de las mismas. 

c) Otros intereses o actividades privadas que, aún no siendo susceptibles 
de proporcionar ingresos, afecten o estén en relación con el ámbito de 
competencias de la Corporación.” 

 
Les declaracions podran ser efectuades en els models aprovats pels Plens 
respectius que seran signades per l’/la interessat/da i pel secretari/ària en la 



 

seva qualitat de fedatari públic (arts 75 7 LBRL i 31.2 ROF). La signatura del 
Secretari limitarà la seva eficàcia a la data de la declaració i a què la signatura 
del declarant és l’autèntica o ha estat posada en la seva presència. Mai la 
funció fedatària podrà referir-se a la veracitat d’allò declarat. Així, doncs, 
s’hauran de  presentar i signar amb la intervenció de la Secretaria general de la 
Corporació. 
 
 
VIII. Sistema de gestió i custòdia del Registre d’Interessos 
 
L’obligació de crear i portar el Registre d’Interessos, s’ha de completar amb la 
definició d’un sistema que de forma àgil i segura permeti gestionar-ho amb total 
garantia per als interessats i per a la pròpia Corporació, la qual cosa suposa 
necessàriament disposar d’un sistema de suport que ajudi a l’organització i 
registre de les declaracions presentades. 
 
Aquest sistema se sustentarà en la creació de bases de dades, en les quals es 
recolliran totes les dades de les persones obligades a prestar declaració, amb 
la definició d’uns camps agrupats en diversos blocs d’informació, la definició i 
contingut des quals s’aprovaran per Decret de la Presidència, a l’igual que les 
instruccions de funcionament dels registres on es recolliran les obligacions i 
drets de tots els interessats, i el procediment de funcionament operatiu del nou 
sistema de gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
El sistema es completa amb la definició i aprovació dels nous models, i que 
s’acompanyen als annexos I, II, III, IV . 
 
La creació dels fitxers de dades personals, comportarà, a la vegada, la seva 
declaració a l’Agència de Protecció de dades. 
 
A la vista del que s’ha exposat fins ara, la responsabilitat del Registre 
correspondrà a la Presidència i la direcció, custòdia i gestió correspondrà a la 
Secretaria General. 
 
Vist l’informe elaborat per la Secretaria general  en data  16 de d’abril de 2012. 
 
Per tot això, la Junta de Portaveus proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 

ACORDS 
 

“PRIMER. CREAR el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, dividit en dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i Secció 2ª de Béns 
Patrimonials. 



 

 
SEGON. APROVAR els models de declaració, que s’acompanyen com a 
annexos I, II, III i IV. 
 
TERCER.  APROVAR el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos, que 
es regirà per les seves Instruccions específiques de funcionament, que 
s’adjunten com a annex V. 
 
QUART. DISPOSAR que la Secretaria General de la Corporació serà 
l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels 
membres electes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, personal directiu i 
funcionaris amb habilitació estatal. 
 
CINQUÈ. APROVAR la creació de les bases de dades que amb la funció de 
suport del Registre, serveixin per a la gestió i control de les declaracions 
presentades pels tres grups de persones obligades: Electes, Directius i 
Funcionaris amb Habilitació estatal. 
 
SISÈ. DETERMINAR que el sistema de gestió i el nou Registre entri en vigor, 
juntament amb els nous models aprovats, a partir de la data d’avui. 
 
SETÈ. FER PÚBLIC el present acord i les instruccions de funcionament del 
Registre d'Interessos, junt amb la resta de documentació de suport que pugui 
ser d'utilitat, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i la inserció en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
VUITÈ.  DEIXAR sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als 
anteriors. 
 
NOVÈ. FACULTAR, tan àmpliament com sigui necessari, la presidenta de la 
Corporació per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels 
acords adoptats.” 
 



 

REGISTRE D’INTERESSOS:  SECCIÓ 1ª ACTIVITATS 
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS) 

 
 

Annex I 
 

MEMBRES ELECTES 
 
 
 
Nom i cognoms  DNI  

Regidor/a Ajuntament   Partit judicial   

Mandat representatiu  Anys:       /        Llista electoral  

Adreça  CP  

Població  Província  

Adreça 
electrònica 

 Telèfon 1  Telèfon 2  

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ    CESSAMENT      VARIACIONS  
 
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració: 
 

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació 
vigent.  

 
 
2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden 

proporcionar ingressos econòmics, indico les següents: 
 
2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per 
la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells 
d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic. 
 

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 
 
 
 



 

 
Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 
  

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:     SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 
 

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
 
2.2 Altres activitats públiques. 
 
2.2.1 Llocs, professions o activitats: 
 

Administració, organisme o 
empresa pública: 

 

Localitat:  
Denominació lloc o professió:  
Forma de retribució:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals: 
 

Corporació:  
Localitat:  
Càrrec:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
 
 
 



 

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social: 
 

Organisme Pagador:  
Concepte:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.4 Altres càrrecs institucionals 
 

Òrgan:  
Càrrec:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
2.3 Activitats privades. 
 
2.3.1 Activitats per compte propi: 
 

Empresa:  
Domicili Social:  
Localitat:  
Descripció activitat:  
NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.2 Activitats per compte d’altri: 
 

Empresa:  
Domicili Social:  
Localitat:  
Descripció activitat:  
NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de 
societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa: 
 

Societat o fundació o consorci:  
Domicili social:  
Activitat privada de la societat:  
Càrrec desenvolupat:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 



 

 
2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o 
persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que 
s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, 
qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic 
o local: 
 

Empresa:  
Participació:  
NIF:  
Titular:  
Parentiu:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques, els seus organismes o empreses: 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 3) Observacions, aclariments o ampliació de dades 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
           
 
 
Vilanova i la Geltrú, a ___ de _____________ de ______ 
    
         Davant meu,   
El/La declarant            El secretari 
 
 
   
 
 
Signat:  (nom i cognoms)      Signat: (nom i signatura) 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre 
d’interessos, el responsable del qual és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i seran tractades amb la finalitat de 
mantenir actualitzat el registre d’interessos, d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal 
directiu i/o amb habilitació estatal. 
 
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la 
presidència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 



 

REGISTRE D’INTERESSOS:  SECCIÓ 1ª ACTIVITATS 
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS 

 
 

Annex II 
 
 

PERSONAL DIRECTIU I/O AMB HABILITACIÓ ESTATAL 
 
 
Nom i 
cognoms 

 DNI  

Càrrec  Data presa possessió /  

  accés al càrrec 

 

Adreça  CP  

Població  Província  

Adreça 
electrònica 

 Telèfon 1  Telèfon 2  

 
 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ/ 
ACCÉS AL CÀRREC      CESSAMENT    VARIACIONS  
 
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració: 
 

1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació 
vigent.  

 
 
2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden 

proporcionar ingressos econòmics, indico les següents: 
 
2.1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per 
la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells 
d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic. 
 

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 
 



 

 
 

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 
  

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:     SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 
 

Càrrec:  
Organisme:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
2.2 Altres activitats públiques. 
 
2.2.1 Llocs, professions o activitats: 
 

Administració, organisme o 
empresa pública: 

 

Localitat:  
Denominació lloc o professió:  
Forma de retribució:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.2.2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals: 
 

Corporació:  
Localitat:  
Càrrec:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
 
 
 



 

2.2.3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social: 
 

Organisme Pagador:  
Concepte:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
2.2.4 Altres càrrecs institucionals 
 

Òrgan:  
Càrrec:  

   Retribució:    SÍ     NO  
   Dieta/Indemnització:  SÍ     NO  
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
2.3 Activitats privades. 
 
2.3.1 Activitats per compte propi: 
 

Empresa:  
Domicili Social:  
Localitat:  
Descripció activitat:  
NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.2 Activitats per compte d’altri: 
 

Empresa:  
Domicili Social:  
Localitat:  
Descripció activitat:  
NIF:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
2.3.3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de 
societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa: 
 

Societat o fundació o consorci:  
Domicili social:  
Activitat privada de la societat:  
Càrrec desenvolupat:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 



 

2.3.4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o 
persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que 
s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, 
qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic 
o local: 
 

Empresa:  
Participació:  
NIF:  
Titular:  
Parentiu:  

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
2.4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions 
públiques, els seus organismes o empreses: 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 3) Observacions, aclariments o ampliació de dades 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
           
 
Vilanova i la Geltrú, a ___ de _____________ de ______ 
            
         Davant meu,   
El/La declarant            El secretari 
 
 
   
 
 
Signat:  (nom i cognoms)      Signat: (nom i signatura) 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre 
d’interessos, el responsable del qual és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i seran tractades amb la finalitat de 
mantenir actualitzat el registre d’interessos, d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal 
directiu i/o amb habilitació estatal. 
 
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la 
presidència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 



 

REGISTRE D’INTERESSOS:  SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS 
 
 

Annex III 
 

MEMBRES ELECTES 
 
 
 
Nom i cognoms  DNI  

Regidor/a Ajuntament   Partit judicial   

Mandat representatiu  Anys:       /        Llista electoral  

Adreça  CP  

Població  Província  

Adreça 
electrònica 

 Telèfon 1  Telèfon 2  

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ    CESSAMENT      VARIACIONS  
 
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració: 
 
 
A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs) 
 
Tipus de bé Ubicació 

(població/adreça)  
Càrregues 

o 
gravàmens 

Coeficient 
propietat 

Data / any 
adquisició 

Títol 
adquisició 

Valor 
cadastral/ 
escripturat 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 



 

 
 
 
B. BÉNS MOBLES:  
 
B.1 VEHICLES 
 

Marca i model Matrícula Data adquisició 
   
   
   
   
   

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS 
 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents) 
 

Descripció 
 

Entitat 
 

Valoració mitjana 
any anterior 

   
   
   
   
   
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE 
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions) 
 

Descripció 
 

Entitat 
 

Valor nominal 

   
   
   
   
   
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
 
 
 
 
 



 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, 
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE 
 

Entitat dipositària / núm. compte Percentatge de 
titularitat 

Saldo mitjà any anterior 

   
   
   
   
   
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS  
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o 
industrial, etc.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA,  
DEL PATRIMONI I SOCIETATS 1 

 
 
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro 
 

 haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques 
corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document 
d’ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o certificació expedida per l’Agència 
Tributària. 
 

 no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a 
fer-ho. 
 
 
 
 

                                            
1 Si la declaració és conjunta dissociar la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles les dades 
de la persona responsable de fer la declaració. 
 



 

Als efectes de l’Impost sobre Societats 
 

 aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document anàleg) de 
l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats on posseeixo més del 
50% del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions. 
 

 declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni 
tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat. 
 
Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a ___ de _____________ de ______ 
 
         
            
         Davant meu, 
El/La declarant            El secretari 
 
 
  
 
 
Signat:  (nom i cognoms)      Signat: (nom i cognoms) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre 
d’interessos, el responsable del qual és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i seran tractades amb la finalitat de 
mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal 
directiu i/o amb habilitació estatal. 
 
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la 
presidència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 



 

REGISTRE D’INTERESSOS:  SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS 
 
 

Annex IV 
 

PERSONAL DIRECTIU I/O AMB HABILITACIÓ ESTATAL 
 
Nom i 
cognoms 

 DNI  

Càrrec  Data presa possessió /  
  accés al càrrec 

 

Adreça  CP  

Població  Província  

Adreça 
electrònica 

 Telèfon 1  Telèfon 2  

 
TIPUS DE DECLARACIÓ: 
 
PRESA DE POSSESSIÓ / 
ACCÉS AL CÀRREC    CESSAMENT           VARIACIONS  
 
 
En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració: 
 
 
A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs) 
 
Tipus de bé Ubicació 

(població/adreça)  
Càrregues 

o 
gravàmens 

Coeficient 
propietat 

Data / any 
adquisició 

Títol 
adquisició 

Valor 
cadastral/ 
escripturat 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
 
 
 



 

B. BÉNS MOBLES:  
 
B.1 VEHICLES 
 

Marca i model Matrícula Data adquisició 
   
   
   
   
   

 
 Res a declarar en aquest epígraf 

 
 
B.2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS 
 (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents) 
 

Descripció 
 

Entitat 
 

Valoració mitjana 
any anterior 

   
   
   
   
   
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
B.3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE 
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (accions i participacions) 
 

Descripció 
 

Entitat 
 

Valor nominal 

   
   
   
   
   
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B.4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, 
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE 
 

Entitat dipositària / núm. compte Percentatge de 
titularitat 

Saldo mitjà any anterior 

   
   
   
   
   
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
B.5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS  
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o 
industrial, etc.) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 Res a declarar en aquest epígraf 
 
 
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA,  
DEL PATRIMONI I SOCIETATS 1 

 
 
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro 
 

 haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques 
corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document 
d’ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o certificació expedida per l’Agència 
Tributària. 
 

 no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a 
fer-ho. 
 
 
___________________ 
 
1 Si la declaració és conjunta dissociar la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles les dades 
de la persona responsable de fer la declaració. 
 
 



 

Als efectes de l’Impost sobre Societats 
 

 aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document anàleg) de 
l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats on posseeixo més del 
50% del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions. 
 

 declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni 
tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat. 
 
Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a ___ de _____________ de ______ 
 
         
            
         Davant meu, 
El/La declarant            El secretari 
 
 
  
 
 
Signat:  (nom i cognoms)      Signat: (nom i cognoms) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre 
d’interessos, el responsable del qual és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i seran tractades amb la finalitat de 
mantenir actualitzat el registre d’interessos d’activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal 
directiu i/o amb habilitació estatal. 
 
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la 
presidència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb indicació expressa de les actuacions a realitzar. 



 
 

Annex V 
 

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT  DEL REGISTRE  D’INTERESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

Taula de continguts 
 
I. Introducció 
 
II. Classes de registres 
 
III. Persones obligades a fer la declaració 
 
IV. Formalització de les declaracions 
 

a) Aspectes generals 
b) Procediment 
c) Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions 
d) Moment de la formalització 
e) Termini per declarar i contingut de les declaracions 
f) Conseqüències de la no presentació 

 
V. Funcionament dels Registres 
 
a) Aspectes generals 
b) Suport informàtic 
c) Conservació de les declaracions 
 
VI. Accés i publicitat dels Registres 
 
a) Aspectes generals i règim d’accés 
b) Publicitat 
 
VII.  Entrada en vigor 
 
Disposició Addicional 
 
Disposició transitòria 
 



 

Taula de sigles 
 
ACPD  Agència Catalana de Protecció de Dades 
 
BOPB  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
 
CE  Constitució Espanyola 
 
LOREG Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
 
LRBRL Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
 
LO  Llei Orgànica 
 
LRJAP Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu comú 
 
LRJPAPC Llei  26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques catalanes 
 
RD  Reial Decret 
 
ROF Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
 
TRLMRLC Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 



 

INSTRUCCIONS: 
 
 
I. Introducció 
 
Aquestes Instruccions vénen a donar compliment a l’acord adoptat pel Ple en la sessió de 
data 16 d’abril de 2012, en el qual es va aprovar la creació del Registre d’Interessos , el nou 
sistema de registre i els models que s’hauran de fer servir, a partir de la seva entrada en 
vigor,  per presentar les declaracions. 
 
La regulació del Registre d’Interessos es troba a: 
 
-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), 

art. 75.7, 75.8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada per la modificació 
operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl;  

-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163; 

-  Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 32 i disposició 
transitòria primera; i 

-  Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els 
Ajuntaments i la seguretat dels regidors. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

- Reglament orgànic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquesta normativa remet algunes qüestions a la determinació i regulació que s’efectuï en el 
futur, per tant, de la falta de concreció actual en molts casos, ha sorgit la necessitat de 
regular els aspectes que no són objecte d’especificació concreta en la normativa de 
referència, i d’elaborar un sistema de registre i funcionament del Registre d’Interessos 
d’aquesta Corporació. 
 
De la mateixa manera  respecte de la publicació de les declaracions, l’art. 75.7 de la LRBRL 
ho remet als termes que fixi el futur Estatut municipal, i, per tant, es fa necessari, també, 
regular com es farà aquesta publicació i quin ha de ser el seu contingut fins que no s’aprovi 
la norma que finalment ho reguli.   
 
Per tant, aquestes instruccions responen a la voluntat de disposar d’un instrument que reguli 
el funcionament i la gestió dels Registres d’interessos aprovats pel Ple de l’Ajuntament, de 
manera que quedin plasmats per escrit els criteris que s’hauran de seguir, tant per a fer les 
declaracions, com per a inscriure-les en els Registres respectius.   
 
Aquestes Instruccions tenen el suport i la base jurídica en la qual se sustenten en l’informe 
emès per la Secretaria General en data 16 d’abril de 2012, per la qual cosa, es fa una simple 
referència normativa, però sense entrar en més detall, entenent-se que aquest ja està 
contingut a l’informe del qual surten les instruccions, i en base al qual s’ha dissenyat el 
sistema de funcionament. 
 



 

Així, doncs, i per poder ubicar els diferents aspectes en el marc normatiu concret, en els 
diferents apartats, es farà una entrada amb la normativa de referència aplicable. 
 
 
II. Estructuració del registre 
 
(Referència normativa: art. 75.7 LBRL i LO 1/2003, de 10 de març, de garantia de la democràcia en els 
Ajuntaments i seguretat dels Regidors). 

 
El Registre creat a la Corporació, segons la definició del nou sistema aprovat, és : 
 
 El Registre d’interessos, subdividit en dues seccions: 
 

• Secció 1ª. Registre d’Activitats 
 
En aquesta Secció s’inscriuen les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i 
activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics. 
 

• Secció 2ª. Registre de Béns Patrimonials 
 
En aquesta Secció s’inscriuen les declaracions sobre béns i drets patrimonials. 
 
 
III. Persones obligades a fer la declaració 
 
(Referència normativa: art. 75.7 i Disposició addicional quinzena LBRL, art. 163.1 TRLMRLC, art. 30.2 ROF) 

  
D’acord amb l configuració de la Corporació i l’estructura orgànica aprovada, les persones 
obligades a fer les declaracions són les següents: 
 
a)  Membres electes de la Corporació 
 
b)  Personal directiu, entenent-se com a tal, als efectes del Registre d’Interessos, els llocs 

de treball relacionats seguidament:  
 

-   Funcionaris eventuals de caire directiu. 
-   Gerències i Direccions dels Organismes Autònoms dependents de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú i de les Empreses Públiques Empresarials. 
 
c)  Funcionaris/àries d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal que ocupin 

llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació. 
 
 
IV. Formalització de les declaracions 
 
a) Aspectes generals 
 
S’utilitzaran els models aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que estaran 
disponibles tant a l’espai de la intranet corporativa, com la seu electrònica municipal, per tal 
de facilitar la seva complimentació que s’haurà de realitzar omplint els formularis electrònics 
corresponents. 
 



 

Les declaracions, que es presentaran personalment a la Secretaria General de l’Ajuntament,  
hauran d’anar signades per la persona titular de les dades i pel/per la secretari/ària, com a 
fedatari públic, o persona en qui delegui.  
 
Les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva dels/de les declarants, 
sense perjudici de qualsevol tipus de responsabilitats en què poguessin incórrer en cas de 
presumptes falsedats en document públic. No li correspon a la Secretaria General la 
comprovació d’allò declarat, ni cap responsabilitat sobre allò no declarat. L’única obligació 
del secretari/ària, com a fedatari públic, és rebre les declaracions, custodiar-les i ordenar la 
seva inscripció. 
 
Un cop presentades, les declaracions es conservaran a la Secretaria General en suport 
paper a l’expedient de cada declarant. Seran també escanejades i incorporades a la carpeta 
electrònica de cada declarant, habilitades, a tal efecte, en la carpeta virtual del Registre 
d’Interessos d’accés restringit i gestionada per la pròpia Secretaria General. 
 
En els models de declaració es farà constar tant les dades personals com les relatives al 
càrrec que ocupa el/la declarant, i servirà per autoritzar la seva inclusió en el fitxer i per 
autoritzar l’escaneig tant de les declaracions com de la documentació acompanyada.   
 
D’acord amb l’article 75.7.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, els representants locals respecte els 
quals, en virtut del seu càrrec resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus 
béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguessin relació 
econòmica o professional podran realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials 
davant el/la secretari/ària de la Diputació de Barcelona o, en el seu cas, davant l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya.  Aquestes declaracions s’inscriuran en el Registre 
Especial de Béns Patrimonials, creat a aquests efectes per les esmentades institucions.  
 
En aquest supòsit, aportaran al secretari/a de la seva respectiva entitat la certificació simple i 
succinta, acreditativa d’haver complimentat les seves declaracions, i que aquestes estan 
inscrites en el Registre Especial d’Interessos a que s’ha fet referència anteriorment, que serà 
expedida pel funcionari encarregat del mateix.  
 
 
b) Procediment 
 
El/la declarant, haurà de: 
 
1.  Complimentar electrònicament les declaracions en els models normalitzats aprovats, 

mitjançant els corresponents formularis. 
 
2.  Imprimir la/les declaració/ons per duplicat original. 
 
3.  Comunicar a la Secretaria General, quan s’hagi de formular declaració, per fixar dia i 

hora per presentar-la. El contacte es farà per correu electrònic adreçat a la Secretaria 
general. 

 
4.  La declaració que es presentarà davant la Secretaria General, o de la persona en qui 

delegui, haurà de signar-se en aquest moment pel/per la declarant en totes les fulles, i 
portarà la data del dia que es va realitzar o, en tot cas, la data del dia que es presenta. 

 



 

Seguidament, per part de la Secretaria General es procedirà a: 
 
1.  Registrar la declaració i incorporació del segell del Registre amb indicació del núm. de 

registre i la data de presentació. 
 
2.  Retorn a l’interessat d’una còpia de la declaració, i dels documents acompanyats, 

segellats. 
 
3.  Escaneig de la declaració, del DNI i dels documents acompanyats,  i incorporació a la 

carpeta electrònica corresponen. 
 
 
c) Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions 
 
(Referència normativa: art. 31 ROF) 

 
Serà necessari que a l’expedient personal hi figuri sempre una fotocòpia actualitzada del 
DNI, per tant, s’haurà d’exhibir en cada declaració que es presenti per guardar, si cal, una 
fotocòpia. Optativament, es podrà aportar, també,  una fotografia en el format que s’indicarà. 
 
Amb la declaració, doncs, serà necessari que s’aporti una fotocòpia del DNI, i en les 
declaracions sobre béns patrimonials que es presentin, sempre que es produeixin i/o es 
refereixin a exercicis diferents dels ja aportats, s’acompanyarà la següent documentació: 
 
- Fotocòpia de l’última declaració de l’impost de la renda de les persones físiques - IRPF 

(hi ha prou amb el document d’ingrés o devolució - avui model 100-, o amb el certificat 
de l’Agència Tributària o anàleg). 

- Si escau, fotocòpia del document que justifiqui la presentació de la declaració de l’impost 
de societats de l’últim exercici  i/o de qualsevol altre que sigui exigible legalment. 

 
La documentació presentada s’incorporarà a l’expedient del declarant, juntament amb la 
declaració, i es guardarà també escanejada, en la forma prevista.  
 
Si en el moment de presentar la declaració s’observés que faltés algun dels documents a 
acompanyar, llevat del DNI, el/la declarant, disposarà de tres dies hàbils per presentar-los. 
Excepcionalment, la identitat podrà acreditar-se en el moment de fer la declaració mitjançant 
document diferent del DNI, com ara  el carnet de conduir per exemple, sens perjudici de 
l’obligació de presentar amb posterioritat el DNI i aportar una fotocòpia d’aquest. 
 
d) Moment de la formalització 
 
(Referència normativa: article 75.7 LBRL, art. 163.1 TRLMRLC, 30.2 ROF i art. 108.8 de la LO 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim electoral general). 
 
Les declaracions s’han de presentar a la Secretaria General: 
 
1) Pels membres electes 
 
- abans de la pressa de possessió   
- amb ocasió del cessament o renúncia abans de finalitzar el mandat corporatiu 
- a la fi del mandat  



 

- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les 
declaracions presentades anteriorment  

 
S’entén que finalitza el mandat, el dia anterior al del Ple constitutiu de la nova corporació. 
 
2) Pel personal directiu i pels habilitats/des estatals 
 
- abans de la pressa de possessió  o quan s’accedeixi al càrrec 
- amb ocasió del cessament, renúncia o a la fi del càrrec, produïda per qualsevol 

circumstància 
- sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les 

declaracions presentades anteriorment  
 
En el cas que es produeixi una defunció, la Secretaria general podrà sol·licitar el 
corresponent certificat de defunció i emetrà, en qualsevol cas, una diligència per deixar 
constància del fet. El certificat/diligència emès tindrà a tots els efectes el mateix valor legal 
que la declaració de cessament o fi del càrrec, com a conseqüència de la pèrdua de 
capacitat jurídica del/de la declarant. La diligència emesa s’incorporarà al registre, se li 
donarà un núm. i es guardarà en la carpeta corresponent, produint-se, per tant, la baixa 
d’ofici. 
  
La presentació de les declaracions dels membres electes s’ha de garantir en qualsevol cas 
abans de constituir-se la corporació a l’inici de cada nou mandat,  ja que estan obligats a 
presentar-la abans de prendre possessió del càrrec, és a dir abans del Ple constitutiu, en 
tant que la presentació és condició inexcusable per a poder prendre possessió.  
 
Si la incorporació del membre electe es produeix en un moment posterior a la data del ple 
constitutiu, la declaració s’haurà de presentar, igualment, abans de la data de la sessió 
plenària en la qual ha de prendre possessió. 
 
Per a la resta de declarants, la Direcció de Serveis de Recursos Humans, posarà en 
coneixement de la Secretaria General cada nou nomenament, cessament o renúncia al 
càrrec, per tal que es pugui fer el seguiment, entenent-se, però, que la responsabilitat de la 
seva presentació correspon a l’obligat/da a fer-la.   
 
Igualment, la Direcció de Serveis de Recursos Humans, en les resolucions que s’adoptin 
respecte de la designació i nomenament de les persones que han d’ocupar els diferents 
llocs de treball considerats de personal directiu als efectes del Registre d’Interessos, així 
com respecte de les de Funcionaris/es d’Administració Local amb habilitació estatal, farà 
constar l’obligació de presentar la corresponent declaració: 
 
- abans de prendre possessió o accedir al càrrec,  
- quan finalitzi l’exercici del càrrec per qualsevol circumstància o causa, i  
- sempre que es produeixi alguna variació respecte de la declaració formulada 

anteriorment. 
 
Juntament amb la notificació, i sempre que suposi l’accés de la persona per primera vegada 
a l’organització de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’haurà d’acompanyar una fitxa de 
dades de contacte que la persona interessada haurà de fer arribar plena a la Secretaria 
General, per facilitar la seva relació amb el Registre d’Interessos. 
 



 

 
 
 
e) Termini per declarar i contingut de les declaracions 
 
La declaració haurà de ser prèvia a la pressa de possessió o accés al càrrec. 
 
Això, però, respecte dels obligats a declarar que no tinguin la condició d’electes, si no es 
produeix la pressa de possessió formal per accedir al càrrec, la declaració s’haurà de 
presentar dintre dels 30 dies següents a la data de la resolució  de la designació o 
nomenament, en la forma prevista. 
 
Quant a les declaracions referides a les situacions de fi del mandat o del càrrec,  produïdes 
per cessament o per qualsevol de les causes legalment previstes, la declaració s’haurà de 
presentar en el termini màxim de 30 dies, comptats a partir de la data en què s’hagi produït 
la causa que motivi aquesta situació, o s’hagi adoptat l’acord o resolució corresponent, en la 
qual s’haurà d’haver incorporat una referència a l’obligació de formular la declaració. 
 
Respecte de les modificacions o variacions, les declaracions s’hauran de presentar dintre de 
l’any natural en que s’hagi produït la modificació corresponent. Si la modificació es produeix 
dintre de l’últim trimestre de l’any, la declaració es podrà presentar com a màxim fins a l’últim 
dia del primer trimestre de l’any natural immediatament següent. 
  
A criteri del President de la Corporació, i sempre que s’acrediti o justifiqui la impossibilitat de 
presentar les declaracions en els terminis previstos, és podrà concedir una ampliació 
d’aquest termini.  
 
La Secretaria General podrà, en qualsevol moment, enviar recordatoris respecte de la 
necessitat de fer les declaracions, o transmetre qualsevol altra informació relacionada amb 
el Registre d’Interessos. 
 
Les declaracions s’han de formalitzar en els models normalitzats aprovats en cada moment 
(disponibles a la seu electrònica municipal) omplint tots els apartats.  En els apartats que no 
s’hagi d’incloure cap informació s’haurà de marcar la casella corresponent o afegir: sense 
contingut. 
 
Totes les declaracions que es presentin hauran de ser íntegres, és a dir, hauran de 
comprendre totes les causes de possible incompatibilitat i de totes les activitats que 
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics i tots els seus béns patrimonials, 
mobles i immobles. No s’admetran aquelles declaracions que només consignin estrictament 
les variacions.  
 
Respecte de la declaració d’activitats, i atenent que, en el cas dels membres electes, s’ha de 
formalitzar abans de prendre possessió del càrrec, i, en conseqüència, abans de la formació 
del cartipàs, serà necessari que, un cop s’hagi produït l’assignació de responsabilitats, es 
presenti una nova declaració.  Cas de no fer-ho, s’entendrà que el/la interessat/interessada 
autoritza a la Secretaria General per poder incorporar aquestes dades cas que sigui 
necessari certificar sobre elles, en el ben entès, que només ho farà d’aquelles que es 
desprenguin d’acords corporatius interns (nomenaments, assignació de dedicació exclusiva, 
dietes per assistència efectiva, etc.), i que acrediti la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans. 



 

 
Qualsevol altre ingrés que es percebi per alguna activitat, sigui quin sigui el seu origen, fins i 
tot les que provinguin amb motiu del seu càrrec a l’ajuntament o d’algun òrgan instrumental, 
s’hauran de declarar expressament. 
 
Previ a la pressa de possessió, o en el moment d’accedir al càrrec si la persona que 
accedeix no pertany prèviament a l’organització de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
haurà d’omplir una fitxa amb les dades personals de contacte, per rebre la informació i la 
documentació necessària per formular la declaració d’interessos, i per facilitar la relació 
corporativa corresponent. La fitxa s’haurà de remetre a la Secretaria General.  
 
 
f) Conseqüències de la no presentació 
 
(Referència normativa: art. 78.4 LBRL, art. 168.3 TRLMRLC i arts. 18 i 19 ROF.) 

 
Respecte del membres electes, la no presentació de la declaració abans de l’acte de presa 
de possessió, suposarà que no podran prendre possessió del càrrec, ni, per tant, en el cas 
del Ple constitutiu, participar en l’elecció de President, en els termes establerts per la 
LOREG, sens perjudici que puguin prendre possessió en un  moment posterior. 
  
Respecte de tots els obligats en general, l’incompliment de l’obligació de declarar, en 
qualsevol dels supòsits previstos legalment per fer-ho, i desprès que s’hagi posat de 
manifest reiteradament a la persona interessada per la Secretaria General, donarà lloc, en 
qualsevol cas, a una comunicació a la Presidència de la Corporació advertint-la de 
l’incompliment i, en tot cas, al President/a de la Comissió Informativa, per tal que es puguin 
adoptar les mesures que considerin oportunes.  En el cas dels membres electes aquesta 
comunicació es farà extensiva al President/a del grup polític corresponent. En tots els casos 
es posarà en coneixement de la persona interessada que s’ha donat trasllat de 
l’incompliment en la forma prevista. 
 
 
V. Funcionament del Registre 
 
a) Aspectes generals 
 
La Secretaria General és l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del Registre 
d’Interessos, i de garantir que es prenguin les mesures adequades per assegurar la correcta 
gestió i la confidencialitat de la informació incorporada al Registre. 
  
L’obligació de declarar implica un tractament de dades de caràcter personal, i per tant, la 
creació de fitxers que caldrà donar d’alta a l’Agència Catalana de Protecció de dades.  
 
La relació amb la Secretaria General per a qualsevol qüestió relacionada amb els Registres 
es farà, preferentment,  a través de correu electrònic. 
 
Només la titular de la Secretaria i les persones que directament designi podran tenir accés 
als Registres, a la documentació i informació que contenen, i col·laborar en la seva gestió. 
 
Tots els models, acords adoptats i normativa aprovada estan disponibles a la seu electrònica 
municipal. 



 

 
 
b) Suport informàtic 
 
El suport informàtic al Registre d’Interessos, es farà mitjançant bases de dades creades a 
l’efecte. 
 
Aquestes bases de dades contindran tota la informació referent a dades personals de les 
persones obligades a declarar com: nom i cognoms, adreça, núm. DNI, càrrec que 
desenvolupa, etc. 
 
Les declaracions presentades es registraran a la base de dades i se’ls assignarà un núm. de 
registre.  
 
c) Conservació de les declaracions 
 
Tenint en compte les possibles responsabilitats civils, administratives i penals dels membres 
electes, del personal directius i dels/de les funcionaris/es d’administració local amb 
habilitació estatal, derivades del seu càrrec, i el termini de prescripció de les accions judicials 
corresponents, totes les declaracions presentades es consideraran de conservació 
permanent. 
 
La conservació es farà a la Secretaria General, en la forma que es determini, adoptant-se, 
en qualsevol cas, les mesures necessàries per salvaguardar la informació i limitar el seu 
accés i publicitat a l’estrictament establert per llei, així com aquelles que calguin per donar 
compliment a les previsions de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.  
 
 
VI. Accés i publicitat dels Registres 
 
(Referència Normativa: disposició addicional novena de la L 8/2007, de sòl -TR de la llei aprovat pel RDL 2/2008 
de 20.6- ; arts. 163 i 164 TRLMRLC; arts. 14 a 16 i 32 ROF; art. 70.3 i 77 LBRL; art. 105 CE, art. 37 LRJAP; LO 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; RD 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LO 15/1999 i  Dictamen 16/2008 de l’ACPD). 

 
 
a) Aspectes generals i règim d’accés 
 
A partir de la modificació operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, que va entrar en 
vigor l’1 de juliol de 2007 (TR aprovat pel RDL2/2008, de 20.6), tant les declaracions 
d’activitats que puguin produir ingressos, com les de béns patrimonials, passen a ser 
públiques, excepció feta del Registre Especial de Béns Patrimonials creat per la Diputació 
de Barcelona o Generalitat de Catalunya.  
 
En aquest sentit, l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el Dictamen 16/2008, 
assenyala que “el fet que un registre es configuri com a públic, no implica necessàriament 
que les dades personals que s’hi contenen hagin de ser difoses a través de qualsevol 
sistema, i amb un abast generalitzat”. Un accés generalitzat a les dades, doncs, no seria 
ajustat a la normativa de protecció de dades.  
 
Per tant, d’acord amb la normativa de protecció de dades, no és possible una publicació 
generalitzada de les declaracions, sens perjudici del dret de consulta de qualsevol membre 



 

de la corporació i de totes les persones que acreditin un interès legítim i directe (art. 163.4 
TRLMRLC i 32 ROF, i 26 i 27 Llei 26/2010 RJPAPC), sens perjudici del que es pugui establir 
en una norma posterior.   
 
Aquest dret d’accés als registres públics s’emmarca dintre del dret a informació que 
correspon a qualsevol membre de la corporació (art. 77 LBRL) i el dret d’accés dels 
ciutadans als registres (art. 37 LRJAP i art. 26 i 27 Llei 26/2010 RJPAPC).  
 
L’accés suposa, en qualsevol cas,  el deure de secret i confidencialitat en els termes 
establerts per la llei, i així s’haurà de recordar quan aquest se sol·liciti. 
 
En qualsevol cas, tenen accés directe al registre: la persona titular de les dades, el Defensor 
del Poble, el Ministeri fiscal, els Jutges, Tribunals, el Tribunal de Comptes i l’Oficina Antifrau, 
en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes. En el mateix sentit, també les seves 
figures anàlogues autonòmiques. 
 
La forma d’accés al registre està continguda en la LRJAP i en la LRJPAPC, i es concreta, en 
general,  en els extrems següents: 
 
-  Petició individualitzada dels documents que es desitgin consultar. 
-  El dret d’accés comportarà el d’obtenir còpies o certificats dels documents l’examen dels 

quals sigui autoritzat per l’administració. 
 
El procediment a seguir, doncs, per obtenir informació del Registre d’Interessos, serà el 
següent: 
 
-  S’ha de formalitzar una petició individualitzada, presentada al Registre general de 

l’Ajuntament i adreçada a la seva Presidència. 
 
-  En el document de sol·licitud, caldrà concretar expressament la documentació que es vol 

consultar o de la qual es vol obtenir informació, indicant els motius o interès que ho 
acredita.   

 
-  De la petició s’enviarà còpia a la Presidència, i l’original a  la Secretaria General, que 

serà l’encarregada d’analitzar-la i, si és ajustada a Dret, citarà a la persona per escrit, o 
per qualsevol altre mitjà de notificació vàlid, amb indicació del dia, hora i lloc en que se li 
donarà vista de la documentació sol·licitada. 

 
-  Quan l’accés sigui sol·licitat pel propis membres electes de la Corporació, el règim 

d’accés seguirà les regles generals d’accés i informació  previstes a la legislació vigent 
per a qualsevol tipus de dades i documents. 

 
-  En el cas que qualsevol persona diferent de l’interessat/da volgués l’emissió d’un 

certificat, l’haurà de sol·licitar amb els mateixos requisits que els esmentats pels supòsits 
anteriors. 

 
-  La certificació, que emetrà el secretari, i que tindrà forma de diligència, es farà en 

extracte per garantir la seguretat del/de la  declarant  i contindrà, en funció del que s’hagi 
declarat,  els extrems següents: 

 



 

a)  Dades identificatives de la persona obligada a fer la declaració i de la qual es 
demana informació: Nom i cognoms i càrrec que ocupa a l’Ajuntament. 

 
b)  Dades identificatives del registre: número de registre i data de presentació de la/les 

declaració/declaracions. 
 
c)  Si es tracta de la declaració d’incompatibilitat o activitats: 

 
• certificació de que no està incurs en cap causa d’incompatibilitat i  
• relació dels càrrecs o llocs de treball que li proporcionin ingressos econòmics. 

 
d)  Si es tracta de la declaració de béns patrimonials:  

 
• recompte dels béns immobles i vehicles de que disposa amb l’especificació del 

percentatge de participació (sense concretar cap tipus de dada de localització del bé, 
llevat de la ubicació geogràfica dels béns immobles), any d’adquisició, valor declarat 
del bé, càrregues, si en té, i, en general qualsevol altre dada que s’hagi facilitat i que 
faci que els béns siguin identificats però no identificables. 

 
• recompte de valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, amb 

indicació  del percentatge de participació en societats o valor d’aquesta, i de la 
participació en fons propis de qualsevol tipus d’entitat, saldo mitjà dels comptes 
financers, indicant només la entitat, etc. 

 
La certificació sobre els extrems interessats, es farà en el termini de 10 dies hàbils.   
 
-  Respecte de l’accés i certificació de dades sol·licitada pel Defensor del Poble, el Ministeri 

fiscal, els Jutges, Tribunals, el Tribunal de Comptes i l’Oficina Antifrau, i les seves figures 
autonòmiques anàlogues quan es sol·liciti, el secretari procedirà a lliurar certificació 
literal del contingut de les declaracions presentades, amb el vist i plau del president de la 
Corporació, i/o trametent fotocòpia compulsada de les declaracions en qüestió. 

 
-  La resolució de la petició, denegant l’accés, serà motivada i es farà mitjançant Decret de 

la Presidència, previ informe, si cal, del secretaria, en el termini legalment previst,  a 
comptar des que la sol·licitud va tenir entrada al Registre General. 

 
 Si en el termini de 15 dies hàbils no es produeix la resolució de la petició, ja sigui 

mitjançant l’emissió d’un certificat, la comunicació de l’oferiment de la vista, o la 
denegació expressa, s’entendrà que la petició d’accés ha estat atorgada per silenci 
administratiu positiu.  

 
 
b) Publicitat 
 
(Referència normativa: art. 75.7 LBRL i 75.8, i DA 15,  en la redacció donada per la modificació introduïda pel 
RDL 2/2008, de 20 de juny que aprova el TR de la Llei de Sol) 

 
Fins que no es reguli expressament en el futur Estatut Municipal o en qualsevol altra norma, 
les condicions en què s’han de publicar les declaracions presentades al Registre 
d’Interessos, com fixa l’art. 75.7 de la LRBRL, la publicitat es farà en el Butlletí Oficial de la 
Província. 



 

 
Els terminis previstos per a la publicació en el BOP seran els següents: 
 
1) Tres mesos des de la data en què es presentin les declaracions de pressa de possessió, 

accés al càrrec, cessament o renúncia per qualsevol de les causes previstes. Fora dels 
terminis coincidents amb l’inici i fi del mandat corporatiu, aquesta publicació podrà ser 
substituïda per una publicació anual, feta el mes de gener i que contingui totes les 
declaracions presentades durant l’any immediatament anterior. 

 
2) Anualment, dintre dels 4 mesos següents a la finalització de l’any natural, les 

modificacions presentades durant aquest període 
 
L’anunci de publicació de les dades contingudes tant en les declaracions d’activitats i 
incompatibilitats, com de patrimoni, es realitzarà de la següent forma: 
 
1. Diligència del secretari, en la qual es farà constar el nom, cognoms i DNI de les persones 
que han formulat declaració, així com que les declaracions estan a disposició dels/de les 
interessats/des a la Secretaria General. 
 
2. Sens perjudici del previst a l’apartat 1, mitjançant la formulació d’una declaració 
responsable signada davant el secretari, qualsevol dels obligats a fer declaració podrà 
sol·licitar que les seves declaracions siguin publicades a la seu electrònica municipal. 
Seguidament, es procedirà a la seva publicació en els termes, límits i condicions que el/la 
propi/a declarant determini per escrit. 
 
 
VII.  Entrada en vigor 
 
Aquestes Instruccions entraran en vigor el dia 16 d’abril de 2012. 
 
Disposició addicional. 
 
Qualsevol norma posterior a aquestes instruccions, d’igual o superior rang que contingui 
indicacions referides al Registre d’Interessos o al Registre Especial de Béns Patrimonials, 
suposarà la seva modificació automàtica i es tindran per incorporades, sens perjudici que es 
pugui fer de forma expressa i amb l’aprovació d’un text refós. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas lo que es planteja és un nou registre 
d’interessos.  Ja existia aquest registre en tot cas abans.  La reforma de la Llei 
de bases, però, en tot cas el que fa és ampliar a un exercici de transparència 
tot el tema que fa referència a ingressos, tant de lo que són càrrecs polítics 
com en aquest cas s’ha ampliat, i en tot cas és la novetat d’aquest registre, 
s’ha ampliat a lo que són equip directiu, també ens municipals, com lo que 
serien en tot cas empreses municipals.  I nosaltres... ja el reglament aplicava 
l’adaptació de la nova Llei i en única instància lo que es planteja és un únic 
model concret de declaració, que és lo que modifiquem i portem en tot cas a 
compte en aquest Ple.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo. Sí, bàsicament és una modificació de l’imprès, 
s’amplia molt, es detalla molt la informació que es demana.  Es va parlar a 
Junta de Portaveus i és, de fet, una exigència legal el tenir aquest informació 
fins a aquest nivell de detall. Per tant, hi ha alguna paraula sobre aquest tema?  
Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, per mostrar-nos plenament d’acord en què això s’aprofundeixi, 
s’aprofundeixi en la línia de la transparència un registre d’interessos que 
justament indiqui quins ingressos tenen els regidors abans i després d’exercir 
el seu càrrec, però va sortir aquesta pregunta a l’audiència pública que van fer 
justament a Neàpolis a la tardor, i la ciutadania, diguéssim, una de les 
preguntes que va posar va ser: i on és aquest registre d’interessos, no? Vull 
dir, no és públic.  Algú es va equivocar i va dir: no, no, ja se’ls hi demanen als 
regidors les dades i són públiques.  No, no són públiques, eh? Vull dir, es 
tenen tancades a l’Ajuntament, que és per coneixement dels altres regidors i 
entenc que, de fet, nosaltres no hem tingut mai accés, no sé si és factible o no, 
a les dades dels altres regidors.  O sigui, nosaltres entreguem un paper a 
principis de mandat i el tornem a entregar a finals del mandat, amb un sistema 
també de comprovació de que són fidedignes les dades que donem, que 
tampoc passen cap filtre. Entenem que aquest sistema és mes concret, és 
més detallista, però igualment manquen doncs molts altres mecanismes: fer-
ho públic, que siguin comprovades les dades que s’esmenten, que siguin 



 

certes, i entenem nosaltres que hi ha una preocupació... tot això té a veure 
doncs amb la corrupció, no? Aquesta mesura té a veure amb la por a la 
corrupció i amb els casos de corrupció que hi està havent, etc.  Després, 
diguéssim, que la realitat va molt més ràpida que la legislació i si alguna cosa 
ens estem adonant o s’està adonant la gent als últims mesos, anys, de forma 
més evident que anteriorment, perquè aquest tema està més a la picota, és 
sobretot el tràfic d’influències, no?, això és molt més difícil de registrar, però 
exdirectius de companyies públiques que després de plegar passen a dirigir la 
companyia privada i, per tant, saben perfectament com instrumentalitzar la 
companyia pública.  Ex-directors generals que després de passar per 
l’administració pública passen a assessorar jurídicament a l’administració 
pública des de l’àmbit privat, i facturen a les pròpies administracions públiques 
del seu partit, etc., etc., no?, hi ha un munt de casos que estem veient, alguns 
condemnables jurídicament, altres condemnables moralment, èticament, el 
que sigui, però en tot cas manca molta recorregut per tenir una administració 
pública els càrrecs polítics de la qual rendeixin comptes amb plena 
transparència davant de la ciutadania i aquesta pugui tenir mecanismes àgils, 
fàcils de comprovar, de fer un seguiment de quin és el respecte que tenen els 
seus càrrecs públics, electes i polítics, d’acord amb una ètica de 
comportament que podríem intentar posar-nos d’acord en quina és.  Per això, 
evidentment nosaltres donarem suport a que sigui detallista aquest registre 
d’interessos, a que sigui ampliat, a fer-lo ara, tot i que hauria de comptar des 
del principi del mandat, a fer-lo ara i a donar comptes a final de mandat o quan 
plegui qualsevol dels nostres càrrecs electes. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, bé, de fet, senyor Arrufat, les declaracions fetes entenc que s’hauran de 
modificar amb aquest nou model.  Ho deia senyor secretari perquè, tot i que no 
es va fer en l’inici del mandat, ara les declaracions fetes pels regidors s’hauran 
d’actualitzar amb aquesta nova documentació i des del govern municipal, i tal 
com es va parlar a la Junta de Portaveus, creiem que és positiu, crec que tots 
compartim la necessitat d’avançar en aquesta transparència i per tant crec que 
és positiu donar tot el detall necessari.  Per tant, crec que anem en la línia que 
s’ha de seguir. 
 
No sé si hi ha alguna paraula més sobre aquest tema.  Per tant, això sí que 
s’ha de votar.  Passaríem a la votació.  Vots a favor?  D’acord, s’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 



 

 3. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL NOU 
CONVENI AMB EL PARC DEL GARRAF SPORT IAE. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és el punt número 3.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord de Junta de Govern Local de 3 d’abril de 
2012, del qual es dóna compte: 
 
“S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Parc del Garraf Sport AIE, que s’acompanya al present acord. 
 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa i la regidora d’Esports per a la 
signatura del present conveni i de tots els documents que li siguin de 
referència. 
 
TERCER. Donar compte al Ple del present acord.” 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I PARC DEL GARRAF SPORT AIE 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a 3 d’abril de dos mil dotze 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lma.Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, la Sra.BLANCA ALBÀ I PUJOL, regidora d’esports, i assistides ambdues en 
aquest acte pel secretari de la corporació, Sr. JOSEP GOMARIZ i MESEGUER. 
 
I, d’altra part, el Sr.JOAN FA I BUSQUETS, amb DNI:37606046B, i el Sr. TOMÁS 
ROSALÉN I SÁEZ, amb DNI:38472835E, en nom i representació de la entitat PARC 
DEL GARRAF SPORT, AIE, amb CIF: V62938519, constituïda el dia 24 de juliol de 
2002, segons escriptura protocol·litzada pel notari Sr. Juan Francisco Boisan Benito. 

 

INTERVENEN 

La primera, en nom i representació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut de 
les facultats que li confereix l’acord de la Junta de Govern de 13 de març de 2012 i 
domicili a Vilanova i la Geltrú (08800) Plaça de la Vila, 8 
 



 

Els segons, en tant que representants del consell d’administració de l’entitat PARC 
DEL GARRAF SPORT, AIE, segons consta, el Sr. Joan Fa i Busquets en escriptura 
del 24 de juliol de 2002 i el Sr. Tomás Rosalén en escriptura del 26 de novembre de 
2004.  
 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  va acordar, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 2 d’agost de 2004, l’adjudicació a l’empresa PARC DEL 
GARRAF SPORT, A.I.E., de la concessió administrativa d’obra i servei de la piscina 
municipal coberta al carrer Olivella, s/n, de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Que l’inici de l’esmentada concessió administrativa va tenir lloc el dia 1 de setembre 
de 2004. 
 
III. Que ateses les modificacions de les taxes relatives a la citada concessió, 
acordades en la modificació de l’Ordenança Fiscal recollida al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de data 27 de febrer de 2012, i per acord entre les dues parts, és 
necessària la introducció de certes modificacions puntuals respecte a les quotes a 
pagar pel servei de natació, les bonificacions a pagar per part de les persones en 
situació d’atur, i les bonificacions corresponents als cursets de natació.  . 
 
I a tal fi subscriuen els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir les noves condicions relatives als següents 
aspectes continguts a la concessió del Servei Públic del Centre Municipal d’Esport I 
Salut Esportiu la Piscina de Vilanova i la Geltrú: 
 
1) Quota Natació. 
2) Bonificació a les persones en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any. 
3) Cursets de Natació. 
 
Tot això, de conformitat amb les condicions que s’estableixen a l’article 2 del present 
Conveni.  
 
Segon. Objectius específics 
 
2.1. QUOTA NATACIÓ: 
  
Atès que la denominada “quota natació” no es recull a l’Ordenança fiscal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2012, les Parts acorden per als usuaris 
que tenen contractat aquest tipus d’abonament a la data de signatura del present 
contracte el següent: 
 



 

• Persones de més de 60 anys: 
 
a) Quota de 14,41 euros mensuals que dóna opció a TRES (3) accessos gratuïts i 

d’UN (1) euro addicional cada vegada que s’accedeixi al centre amb accés il·limitat 
a serveis i horaris. 

 
b) Quota de 16,02 euros mensuals, només pels usuaris de la piscina anteriors a 

l’obertura del nou centre i d’accés a tots els serveis i horari de 6,30h a 16h i festius 
i caps de setmana de forma il·limitada. 

 
• Persones de menys de 60 anys: 

 
a)  Quota de 14,41 euros mensuals que dóna opció a TRES (3) accessos gratuïts i 

d’UN (1) euro addicional cada vegada que s’accedeixi al centre amb accés il·limitat 
a serveis i horaris. 

 
b)  Quota de 19,50 euros mensuals, només pels usuaris de la piscina anteriors a 

l’obertura del nou centre i d’accés a tots els serveis i horari de 6,30h a 16h i festius 
i caps de setmana de forma il·limitada. 

 
 
2.2 BONIFICACIÓ PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 
 
Les Parts acorden establir una bonificació consistent en un descompte del 50%, per a 
aquelles persones que es trobin en una situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un 
any al moment de formalitzar el servei, sempre que acompleixin els requisits establerts 
a l’article 3.4 de l’ordenança fiscal general de l’Ajuntament, que les parts manifesten 
conèixer. 
 
Aquesta bonificació únicament serà practicable sobre els abonaments denominats 
“matrícula adults” “Adult tot el dia” i “Adult Matí” de l’Esportiu La Piscina. 
 
PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, oferirà les citades bonificacions a qualsevol 
persona que es trobi en la situació descrita, amb un màxim de CENT 
CINQUANTA (150) places. Totes les peticions que sobrepassin la citada quantitat de 
places, s’inclouran en una llista d’espera, a la que es recorrerà en el cas de que 
alguna de les places ofertades causi baixa per qualsevol motiu. 
 
Als efectes de comprovar la concurrència de la situació d’atur exigible per al gaudi 
d’aquesta bonificació, l’empresa sol·licitarà la certificació corresponent expedida pel 
SOC i acreditativa de la situació del sol·licitant. 
 

2.3 CURSETS DE NATACIÓ: 

Les parts acorden que els cursets de natació extra escolars seran abonats per 
l’Ajuntament, directament, a l’empresa, mitjançant el pagament trimestral de la 
diferència existent entre les taxes previstes a la normativa, i el preu bonificat, d’acord 
amb la Ordenança de Preus Públics número 29, Annex 2. 



 

Els cursets escolars subvencionats s’abonarà els seu import a l’entitat contractant dels 
esmentats cursets (Centre escolar o AMPA), prèvia sol·licitud per part d’aquesta a 
l’Ajuntament. 

 

Tercer. Durada 

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada fins 
el 31 de desembre de l’any 2012. 

La seva renovació serà tàcita per períodes anuals a menys que alguna de les parts 
manifesti a l’altra, amb una antelació mínima de dos mesos, la seva voluntat de no 
renovar-lo. 

 

Quart. Resolució 

Són causes de resolució d’aquest conveni: 

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia de qualsevol de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos 

d’antelació a la finalització del termini pactat. 
c) Incompliment de qualsevol de les parts. 
 

Cinquè. Jurisdicció competent. 

Els signants amb expressa renuncia als furs que els podessin correspondre es 
sotmeten per a la resolució de qualsevol qüestió relacionada amb aquest Conveni als 
Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, en la 
localitat i data indicades a l'inici d’aquest document. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Albà, breument. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  A veure, el conveni aquest, tal i com es va informar a la Comissió 
Informativa, recull tota una sèrie de modificacions que es fan necessàries arrel 
de l’aprovació de l’Ordenança Fiscal de l’any 2012, i que fan referència a tres 
aspectes: al que és la quota de natació, la bonificació de les taxes per a 
persones en atur i als cursets de natació. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Paraules?  Senyora Sánchez... perdó, havia 
demanat la senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, algunes dubtes sobre el conveni que ens han sorgit i en tot cas 
demanem excuses si no les vam fer explícites en la Comisió Informativa 
pertinent, en la que es va explicar doncs aquest conveni.  El que passa que no 
es va donar concretament la redacció, no hem tingut el redactat... 
 
ALCALDESSA 
 
Se’ls hi va enviar, oi? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, se’ns va enviar i, per tant, al veure el redactat doncs fem... bàsicament pel 
que fa al tema de la bonificació a gent aturada.  Sembla doncs que estigui 
limitada i en tot cas el compromís del Parc del Garraf tan sols d’arribar a 150 
places de bonificació per a persones que estiguin en aquesta situació d’atur.  I 
en tot cas el dubte o la incògnita és si hi han més d’aquestes 150 sol·licituds de 
bonificació en aturats i aturades serà a càrrec de l’Ajuntament imaginem, 
doncs, aquesta bonificació.   
 
I per altra banda, doncs, una qüestió possiblement jurídica, no?, que en tot cas 
a lo millor li demanem al secretari, no?  És... això és un conveni que suposa 
una modificació d’ordenança fiscal i que per tant ara ratifiquem, i no aprovem.  I 
en tot cas aquí ens sorgeix un dubte jurídic, perquè en tot cas les ordenances 
s’han d’aprovar per Ple, i en tot cas això suposa una modificació d’ordenança 
fiscal.  Exposo aquests dubtes que tenim alhora.   
 
I en tot cas, en el cas que s’hagi d’aprovar i si ens resol aquests dubtes, doncs 
nosaltres manifestem la nostra abstenció d’acord amb el posicionament, si és 
ratificació... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, és donar compte. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Ah, és donar compte, disculpin. 



 

 
ALCALDESSA 
 
De totes maneres, senyora Sánchez, li contesto.  El primer punt del límit, el 
conveni parla de la quantitat que assumirà Parc del Garraf, eh?  Tot això és 
conseqüència d’una discusió llarga sobre les ordenances fiscals –i aquí aprofito 
per dir lo altre-, crec que tot el que hi ha aquí recollit va en la línia del que es va 
discutir quan vam discutir les ordenances fiscals, però el conveni s’havia de fer 
a part de les ordenances, i això és el que ara s’ha fet.  Per tant, a les 
ordenances, quan vam estar discutint que es parlava d’aquesta... per aturats 
sense límit, el que passa que a l’hora de repercutir una despesa d’aquesta 
mena al Parc s’ha de posar un límit, perquè clar, la institució ha de saber fins 
on arribar i per això es posa aquest límit.  
 
I entenc que tota... com deien al principi, tota aquesta discusió es va portar a 
terme en quant a... paral·lelament a la discusió de les ordenances fiscals, i en 
aquell moment ja es va parlar de que lo que era aquesta part no anava... 
s’havia de fer per conveni.  Entenc que la discusió es va portar a terme en 
aquell moment.  És un... però forma part del que vam estar discutint, entenem.  
No hi ha cap modificació substancial respecte al que vam discutir, més aviat 
possiblement hi ha alguna millora.  
 
Senyor secretari, no sé si... 
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, és correcte. 
 
ALCALDESSA 
 
És un conveni que forma part annexa a les ordenances fiscals.   
 
Més paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bé, nosaltres volíem comentar dos punts d’aquest 
conveni.  El primer punt era el que ara ja estaven parlant del tema de les 
bonificacions per a aturats.  De fet, va ser el grup municipal de la CUP qui va 
introduir aquestes bonificacions a ordenances.  I la veritat és que ens va 
preocupar el redactat d’aquest conveni.  Nosaltres ja havíem preguntat pel 
tema aquest, sobretot perquè diu: “totes les peticions que sobrepassin la citada 
quantitat de places –o sigui,150- s’inclouran en una llista d’espera”.  Que 
entenem que fins que un no es dóna de baixa no n’entrava un altre. 



 

 
Nosaltres ja vem preguntar al govern doncs què passaria realment amb aquells 
que passessin dels 150; se’ns va dir doncs que en principi ho assumiria el propi 
govern, o que en tot cas ja es veuria.  Tot i així, doncs agrairíem això, no?, que 
es comprometin aquí al Ple doncs a que això sigui així. 
 
ALCALDESSA 
 
Per això ho he volgut dir públicament. 
 
MARC FONT 
 
I per tant ho agraïm.  Per altra banda, bé, des d’aquest grup municipal també 
ens hem posicionat en vàries ocasions.  Entenem que era molt complicat casar 
doncs els interessos d’una part i de l’altra, de l’empresa que ho està gestionant, 
en aquest cas integrada per una fundació i l’Ajuntament, sobre el tema de que 
a Vilanova no es pugui pagar una quota per accedir només a una piscina, 
només a una piscina.  En tot cas, tota aquella gent –que és molta-, que només 
vol anar a nedat i que no necessita fer ús d’altre tipo d’instal·lacions, només 
d’un vestuari, d’una piscina i poc més.  Finalment només, tal i com ha quedat i 
com ja s’ha anat negociant, només es manté això per a aquella gent que ja fa 
anys que està fent ús d’aquest servei, però les persones que ara es vulguin 
apuntar a només fer un ús de piscina, doncs veuen limitat aquest... això que 
entenem que és un dret i han de pagar doncs tota la quota per un gimnàs i per 
la piscina. 
 
Per tant, nosaltres lamentem que això finalment hagi acabat així, que no hi hagi 
hagut cap mena d’opció, d’alternativa, ni que hagi pogut ser viable fer-ho d’una 
altra manera, i ho lamentem doncs perquè ens sap greu això, que una persona 
que només vol anar a nedar a Vilanova, no només és que no pugui fer en una 
piscina coberta, és que tampoc ho pot fer en una piscina descoberta.  Que hi 
han tants i tants municipis de 1.000, de 2.000, de 3.000 habitants que tenen 
piscina... sí que és veritat que nosaltres tenim platja, però bé, entenem que no 
és el mateix servei.  Per tant, tot i que sabem que ara no és moment de fer 
inversió, doncs comentar això, de que home, que una ciutat amb 67.000 
habitants no pugui tenir una piscina descoberta, sí hi és al Parc del Garraf, però 
també s’ha de pagar la quota per tot un gimnàs, i que aquella gent que durant 
tot l’any vol anar a fer natació, que és molta, i molta gent doncs per prescripció 
mèdica fins i tot, doncs per fer ús d’aquesta piscina també hagi d’assumir els 
costos d’un gimnàs al costat.  Gràcies. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
En tot cas, senyor Font, sí que estem d’acord en que quan es va discutir les 
ordenances s’havia dit de treure aquesta quota, i el que avui es porta al 
conveni és una certa millora per a l’usuari respecte lo que havíem parlat.  És a 
dir, no hi ha hagut cap pas enrere.  Només volia deixar... 
 
MARC FONT 
 
Sí, sí, només que clar, quan vem aprovar les ordenances era el totxo que era, i 
segurament ara, que només parlem d’això, doncs aprofitem per acabar 
d’explicar-ho. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, sí, però només era per deixar clar que va en la línia del que vam parlar 
durant les ordenances i fins i tot hi ha una millora.  D’acord.  Més paraules?  
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En la mateixa línia de debat, no?  Jo recordo –i segur que vostès 
també ho recorden- que aquest debat no es va iniciar amb les ordenances, sinó 
que es va iniciar tot just després de que hi hagués hagut el canvi de govern.  I 
el motiu fonamental era perquè precisament la quota de piscina que s’anava 
aplicant no estava prevista en cap conveni.  I s’estava aplicant perquè s’havia 
exigit des de l’Ajuntament que s’apliqués aquella quota, sense cap mena de 
recolzament en cap conveni.  I per tant, l’alternativa que se’ns posava sobre la 
taula en aquell moment era la desaparició d’aquella quota piscina, precisament 
perquè no tenia cap recolzament normatiu, ni cap recolzament legal.  I suposo 
que també altres grups ho van fer, el nostre grup va demanar que com a mínim 
s’intentés mantenir aquesta quota amb els abonats que ho estiguessin amb 
anterioritat de l’adjudicació al Parc Esportiu del Garraf de la nova piscina, i que 
a més a més s’arbitressin mesures per tal de que nous usuaris que volguessin 
accedir només a la piscina, ho poguessin fer.  I creiem que al final, després de 
tot aquest temps de debat, passant també per les ordenances fiscals i finalment 
amb aquest conveni que avui es porta a aprovació, es recull, al nostre 
entendre, les dues premises que hi havia: una, que es mantingués la quota 
piscina en aquells abonats que ho fossin amb anterioritat; dos, que es dongués 
l’oportunitat a nous usuaris a accedir a una quota piscina.  Que no és la 
mateixa?, no, però que d’alguna manera ve a cobrir també aquestes 
necessitats que tenen els ciutadans i les ciutadanes. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  Ja en el debat a les comisions informatives i en algun debat que hi va 
haver al Ple municipal també amb anterioritat, coneguda era la posició del grup 
socialista en el sentit de la necessitat de que es mantingués una quota piscina.  
A la darrera... al darrer Ple, crec que es va... ja hi havia un punt que es parlava 
d’aquest tema, però al final es va deixar sobre la taula, perquè efectivament en 
un inici el govern municipal havia signat un acord amb el concessionari, en el 
sentit de que ningú, diguem-ne, no es feia cap excepció en la quota piscina i 
tots els qui en aquests moments estan apuntats, siguessin previs a la 
concessió o no, es quedaven sense quota piscina i hi havien doncs de 
funcionar a través d’un mecanisme, que també es regula ara pels que tenen... 
els que són posteriors a la construcció del nou equipament, en el sentit de que 
paguen una quota i a partir de tres vegades que van a la piscina al mes, doncs 
paguen un euro per cada vegada que hi van.  Això va ser així, i ja s’havia 
signat.  I va ser perquè hi va haver alguns usuaris que es van queixar, que es 
van iniciar unes negociacions amb el govern municipal en el sentit de canviar 
això.  De fet, crec que ho havia aprovat el govern municipal i en qualsevol cas 
els usuaris havien rebut una carta en aquest sentit.  Això sí, eh?  Tots els 
usuaris havien rebut una carta en aquest sentit. 
 
Com a conseqüència de les peticions de diàleg amb el govern per part d’alguns 
usuaris, s’ha arribat a aquest acord.  Pel que fa referència als 500, 400 i pico 
anteriors a la concessió, nosaltres ho compartim l’acord a què han arribat, però 
considerem que s’ha de mantenir alguna quota piscina per després, per a les 
persones que s’han incorporat després i també ara.  Creiem que és necessari, i 
és veritat que és una discusió que poder haver-hi opinions diferents.  Aquesta 
línia difosa que hi ha de si el servei de piscina és o no un servei públic, i en 
canvi no ho és el servei de fitness.  Però nosaltres considerem que sí, que el 
servei de piscina, de piscina pública és necessari i que s’hauria de mantenir.  I 
que si això genera problemes en l’equilibri econòmic de la concessió, doncs 
que en parlem, perquè hi han molts mecanismes a través dels quals equilibrar.  
No necessàriament suprimir la quota piscina, no? 
 
Per tant, nosaltres mantenim que seria positiu, nosaltres abonem, creiem que 
s’ha de mantenir la quota piscina, que a la ciutat aquesta quota piscina s’ha de 
mantenir.  I nosaltres no vam arribar a cap acord en el sentit contrari.  És a dir, 
coneixem la posició del govern en el sentit de dir que desapareixés la quota 
piscina, perquè quan vam parlar de les taxes no hi va haver el consens en el 



 

sentit de que aquesta desapareixés i que parlaríem de les quantitats.  Per part 
del grup socialista segur que no, que és del qui puc parlar.  En aquest sentit, 
nosaltres reiterem aquest posicionament, en el sentit de que creiem que seria 
bo que es mantingués la quota piscina. 
 
I finalment una qüestió. Estem aprovant unes taxes. Efectivament, unes taxes 
que s’aproven a través d’un conveni que ha aprovat la Comisió de Govern però 
que no aprova el Ple municipal.  I per tant, podem aplicar als usuaris aquestes 
taxes sense que aquest Ple ho aprovi?  Més enllà de si la voluntat o no la 
voluntat de la majoria del Ple municipal era que existís una quota piscina, però 
avui estem decidint que per als més de 60 anys valdrà 16, en els que són 
anteriors a la concessió, 18 més o més pels demés de menys de 60 anys, i que 
els altres tindran aquesta repercusió d’un euro a partir de la quarta vegada que 
utilitzin la piscina.  Això ho podem aprovar... ho pot aprovar la Comisió de 
Govern? 
 
SECRETARI 
 
Nosaltres entenem que les taxes no es modifiquen, que el que es fa és un 
conveni per gestionar, diguem, la taxa, a posteriori.  Però la taxa en principi no 
es modifica. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, si ho diu el secretari, jo ho comparteixo i punt.  Però la taxa... jo diria que la 
taxa es modifica.  És a dir, aquell que fins ara pagava 14 i ara pagarà 16 –que 
no em sembla malament, eh?, l’increment aquest-, aquell que pagava fins ara 
14 i pagarà 16, se li modifica, i al de 18 també, i al qui a partir de la quarta 
vegada tindrà que pagar un euro per dia que hi vagi, se li modifica. 
 
Jo pregunto, només... i si el secretari diu que sí ja s’ha acabat la discusió, però 
en tot cas per això ho posava sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena... a veure, senyor secretari, entenc que a les ordenances que es 
van aprovar aquesta quota no hi era.  Senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
A veure, la conclusió... ara faré una petita introducció i el que acabaré dient és 
que ja farem un informe, m’explico?  En el sentit de... ara no improvitzarem 
aquí, si hi ha una doble, diguem, petició o qüestionament del que hauria de ser 
la legalitat, improvitzar aquí una opinió jurídica.   



 

 
Això, quan es va plantejar a la Secretaria, es va dir exactament aquest 
plantejament.  O sigui, no podem segregar i dir el que per un conveni es pot fer 
o no es pot fer modificant les taxes municipals.  I la persona o el departament 
que va gestionar això a mi em va assegurar que eren perfectament compatibles 
i que no hi havia una modificació de les taxes a través del conveni. 
 
Llavorens jo és l’opinió que sempre he mantingut.  No obstant, si es qüestiona, 
no hi ha cap inconvenient en fer un informe jurídic, i si el resultat final és que té 
naturalesa de taxa, que llavorens es tramiti com una taxa.  Per tant, el que 
hauríem de fer és deixar... si s’accepta la proposta, és deixar això, que això 
simplement és donar compte, és deixar sense... com si no s’hagués tractat al 
Ple, per entendre’ns, perquè si s’ha donat compte és que ja s’ha tramitat.  
Llavorens es va un informe jurídic i si es considera a nivell de Comisió que s’ha 
de tramitar d’una altra manera, que es faci. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas, jo voldria deixar clar com a govern que s’ha seguit el que es va 
parlar durant la discusió de les ordenances.  Per això quan estàvem parlant t’ho 
deia, jo crec que s’ha seguit els passos que es van dir en aquells moments, i 
s’ha actuat sempre segons el que s’ha manifestat des dels serveis jurídics.  Per 
tant, jo... és a dir, fins i tot arribat a aquest punt ens estranya, perquè crec que 
quan es va parlar de les ordenances ja es va parlar que després es faria un 
conveni per regular aquests punts que ja havíem discutit en el Ple de la 
Comisió Informativa. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Jo no... o sigui, reitero el que he dit.  Nosaltres no compartim que desapareixi la 
quota piscina, ho hem dit ara i ho vam dir en el seu moment i en 
reiteradíssimes comisions informatives i juntes de portaveus, que per parlar 
d’aquest tema vam fer.  Es pot estar d’acord, es pot estar en contra, però és la 
nostra posició.  Internament n’hem parlat força, perquè també hi havia 
persones que a lo millor potser no era la desaparició de la quota piscina el pitjor 
dels mals... 
 
ALCALDESSA 
 
És que la discusió és la forma legal ara, més que el concepte, eh?, senyor 
Elena. 
 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
La nostra posició és aquesta.  Que nosaltres... i per tant no ens ha d’estranyar 
que reiterem la mateixa posició que teníem.  I el que faig no és un 
qüestionament de res, només li pregunto al secretari: podem aprovar el que 
estem aprovant?  Pot aprovar la Comisió de Govern un conveni a través del 
qual es fixen aquestes taxes?  I no sóc jo qui (), i a partir d’aquí que decideixi el 
secretari, i el que decideixi em semblarà bé.  No qüestiono res. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, farem això.  És a dir, torno a insistir, hem seguit el que es va dir que 
es faria, però com sempre, com que l’última paraula són els serveis jurídics, els 
serveis jurídics ens faran l’informe pertinent. 
 
De totes maneres, sobre aquest tema els hi... si no els hi sap greu, també crec 
que des del govern voldríem manifestar la nostra opinió.  Hi ha hagut una 
ronda, la senyora Blanca Albà m’havia demanat la paraula i después dono les 
paraules que vulguin. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, una mica per explicar-nos en el sentit de per què desapareix el concepte 
de quota piscina que hi havia hagut fins a aquest moment.  Més que res que la 
quota no estava contemplada en el plec de condicions, perquè la instal·lació és 
un concepte molt diferent del que hi havia anteriorment.  Anteriorment hi havia 
una piscina i s’hi feia natació.  El concepte de l’Esportiu de Piscina és un 
concepte d’ús integral de tots els serveis que es donen.  Per tant, no hi ha 
quota de natació, però tampoc hi ha quota de musculació, o no hi ha quota 
d’spinning, per dir-ho d’alguna manera.  Llavors, molta gent utilitza només un 
servei.  Sí que és cert que quan el coneix doncs n’acaba utilitzant més, però és 
el concepte integral d’ús il·limitat de tots els serveis que dóna en aquest 
moment lo que és la instal·lació de l’Esportiu de Piscina.  És diferent i per tant 
és difícil mantenir doncs les quotes anteriors, perquè és que no existeix 
aquesta possibilitat, és molt difícil de controlar-ho, és molt difícil d’utilitzar 
només una part, perquè llavors s’hauria de desglosar tots els serveis, perquè 
de fet hi han altres peticions en el sentit de dir: a mi només m’interessa venir a 
realitzar això, i per tant no m’interessa pagar tota la taxa.  De tota manera, si 
féssim un desglós del que seria taxes en funció del servei, la de piscina seria la 
més cara, perquè és evidentment el servei més car, el mantenir la climatització, 
tot el tema d’inspeccions, i el més barat serien els altres.  Per tant, ara és una 
mica... la quota d’ús d’instal·lació és una mica solidària, en el sentit de que uns 
serveis compensen els altres.  Gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Sí, de fet en la línia... el senyor Rodríguez havia demanat la paraula.  No sé 
si... bueno, sinó us passo ara mateix... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, només era aprofitar que s’ha de fer un informe jurídic al respecte d’aquesta 
qüestió, que jo crec que estaria bé, per situar-nos en l’escenari, que aquest 
informe jurídic comencés per deixar clar també sota quina base legal i sota 
quins actes administratius s’aplicava la quota piscina amb anterioritat. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, farem per tant aquests dos informes.  Primer, un informe que expliqui 
com s’aplicava una quota que no estava prevista en el plec de condicions, i 
segon, l’informe que abans hem comentat. 
 
Alguna paraula més?  No?  Pues, per tant, era donar compte. 
 
Sí, senyor secretari. 
 
SECRETARI 
 
Bueno, en principi ho deixem sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord. 
 
Es deixa aquest tema sobre la taula. 
 

  4. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL DOCUMENT 
PRELIMINAR DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2016. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, pues passem al punt número 4, que és ratificar... senyor secretari. 
 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

Donat que els plans transversals són eines de l’administració per tal de 
coordinar, integrar i millorar l’eficàcia de les seves accions envers un col·lectiu 
determinat de ciutadans i ciutadanes, o bé una temàtica concreta. 
 
Donat que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb una bona colla 
d’aquests instruments estratègics per atendre, entre d’altres, els col·lectius de 
persones grans, d’infància i adolescència, així com per aconseguir la igualtat 
real entre homes i dones, l’atenció a les drogodependències o la inclusió social. 
 
Donat que el Pla Local de Joventut 2009-2011 va acabar la seva vigència i per 
això es va endegar el procés per redactar el nou Pla Local de Joventut, que ha 
d’incloure les accions adreçades a aquest col·lectiu entre 2012 i 2016. Amb 
aquesta finalitat, el 3 d’octubre de 2011 la Junta de Govern Local endegava el 
procés de contractació d’una empresa per tal que dugués a terme aquesta 
tasca.  El 25 d’octubre de 2011, la Junta de Govern Local adjudicava a l’Instutut 
d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 
la redacció del Pla Local de Joventut 2012-2016. 
 
Donat que al llarg d’aquests mesos s’han estat duent a terme les fases inicials 
d’aquest treball, consistents en la elaboració d’un diagnòstic de la realitat 
juvenil del municipi i de les polítiques de joventut, a partir de l’explotació de les 
dades estadístiques de què es disposa, la realització d’una enquesta a la 
població juvenil, els grups de treball amb els serveis municipals, els tècnics i les 
tècniques implicats i implicades i la participació oberta. 
 
Donat que fruit d’aquests treballs, disposem d’un document preliminar que 
exposa els resultats d’aquest diagnòstic, assenyalant les línies d’atenció 
prioritària i les accions més rellevants. Posteriorment, en els mesos següents, 
aquest treball es completarà per mitjà d’un ampli procés participatiu, per tal 
d’arribar a la concreció i priorització de les accions, així com dels sistemes 
d’avaluació i seguiment de les mateixes, confegint el document definitiu del Pla 
Local de Joventut 2012-2016. 
 
Atesos els articles 66.2 i 71.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
Vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Societat del 
Coneixement i Serveis Personals Sectorials, aquest Ple de l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 
“Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 3 d’abril de 2012, pel qual 
s’aprova el document preliminar del Pla Local de Joventut 2012-2016.” 
 



 

El document preliminar del Pla Local de Joventut 2012-2016 es pot trobar a 
http://www.vilanova.cat/doc/doc_26040836_1.pdf 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, és un goig per a aquest govern poder 
portar en aquest Ple municipal una mesura com la que els plantegem, que 
posa en el centre del debat doncs a la gent jove de la nostra ciutat, per la qual 
doncs crec que entre tots tenim ganes de treballar, no?   
 
Bé, com sabran, l’any 2011 finalitzava l’anterior Pla Local de Joventut de la 
ciutat, i per tant la feina d’aquest govern va ser encomanar l’elaboració d’un 
nou Pla Local de Joventut, en aquest cas pel període 2012-2016, en el que de 
forma transversal recollim totes les línies d’actuació que haguem d’impulsar 
com a administració local al servei doncs de les polítiques de joventut de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
En aquest cas el que avui els plantegem, i doncs després d’haver-ho volgut 
tractar en Comisió Informativa i en un parell d’ocasions, doncs és l’aprovació 
preliminar d’aquest Pla Local de Joventut, que si bé encara no està finalitzat en 
la seva totalitat per qüestions específicament doncs que ens marca la 
Generalitat de Catalunya, ens convé que en el plenari d’aquest mes d’abril 
puguem tenir ja una primera aprovació, tal com deia abans doncs preliminar, 
per tal de que ens puguem atendre a les peticions que en aquest cas la 
Direcció General de Joventut, que s’emmarca dins la Conselleria de Benestar 
Social i Família, per tal de poguer doncs sol·licitar totes aquelles línies doncs 
d’ajut, de subvenció, de servei i de treball que prestem des de la ciutat, però 
amb recursos en aquest cas que ens prové des del govern de la Generalitat. 
 
Jo, com que aquest és un punt doncs prou transcendent, sí que voldria potser 
fer una intervenció un punt més acurada del que avui plantegem al damunt de 
la taula, i doncs, tal i com també vàrem poder fer doncs en les comisions, agrair 
especialment en el grup del Partit Socialista la lectura i el treball que hem pogut 
fer una mica al voltant d’aquest Pla Local, i també posar-nos a disposició de la 
resta de grups, alguns dels quals no varen poder estar en alguna de les 
comisions, però que hem tingut –em consta- la voluntat de poder-ne parlar 
sempre que s’hagi pogut posar al damunt de la taula. 
 



 

Primer, doncs per fer quatre o cinc informacions molt breus.  Doncs manifestar 
que és un Pla Local que no trenca amb les polítiques de joventut que s’han 
vingut fent a la ciutat en les passades legislatures.  Jo crec que, tal i com passa 
a nivell de país, doncs també a la ciutat les polítiques de joventut s’han tirat 
endavant d’una forma prou consensuada, i per tant, doncs tant la metodologia 
d’aquesta elaboració del nou Pla Local, com els continguts, han partit molt de la 
base de l’avaluació dels anteriors plans locals i de les línies de treball que 
s’havien portat.  Per tant, el que fem és posar molt en valor allò que ja hi havia i 
a partir d’aquí doncs construir quines podien ser les línies de les polítiques de 
joventut a seguir en els principals, en els propers quatre anys. 
 
A partir d’aquí el Pla bàsicament està fet per una primera part, que és un 
diagnòstic, una diagnosi que comprèn una mica una anàlisi de la realitat juvenil 
a la ciutat i de les polítiques juvenils que s’han fet en el municipi.  Aquest estudi 
ha estat fet tant a partir de dades quantitatives com dades qualitatives.  A partir 
d’aquí doncs per exemple s’ha fet una enquesta a més de mil joves de la ciutat 
i també s’han fet grups de treball qualitatius amb entitats juvenils i amb joves 
doncs també no associats, que a part de posar-los qüestions al damunt de la 
taula, també ens han ajudat a avaluar conjuntament l’efectivitat, no?, o el Pla 
Local de Joventut anterior. 
 
Finalment també doncs una avaluació que s’ha fet en totes les regidories, per 
tant de forma transversal de l’Ajuntament, i en nom propi i també doncs dels 
tècnics de la Regidoria de Joventut, agrair la bona predisposició que hi ha 
hagut per part de tots els serveis tècnics de la resta de regidories de 
l’Ajuntament per fer aquesta avaluació. 
 
A partir de la diagnosi, què hem fet?  Doncs s’ha confeccionat un primer 
document preliminar, que és el que portem a aprovació, que bàsicament doncs 
a més de reflectir aquesta diagnosi de la realitat juvenil a la ciutat, dibuixa les 
línies prioritàries d’actuació i a més a més enumera les accions que s’han de 
desenvolupar a partir doncs d’aquestes línies de treball prioritàries. 
 
Tercer: aquest document per què ens ha de servir?  Doncs primer per tenir, jo 
diria, una base sòlida, en base a la qual poguer dirimir quines són les 
necessitats i les accions que hem de desenvolupar des de l’administració local.  
També reajustar aquelles qüestions que, producte de l’avaluació de la feina 
feta els passats anys, doncs creiem que s’hagin de reajustar o millorar.  I 
sobretot i molt important, i per això doncs també la necessitat de poguer-lo 
aprovar en aquest plenari d’avui, doncs poguer optar a les subvencions i als 
programes d’ajut que dóna, en aquest cas, la Direcció General de Joventut. 
 
Un cop hàgim pogut donar el vistiplau en aquest plenari, si és que així 
succeeix, el procés evidentment haurà de continuar, per tant haurem de passar 



 

d’un document preliminar a un document definitiu, en el qual doncs bàsicament 
el que farà falta és incorporar totes les propostes doncs que novament han de 
fer de forma transversal totes les regidories, obrir també doncs un procés 
participatiu tant en els grups municipals del Consistori com a l’associacionisme 
juvenil de la ciutat, i finalment també recollir altres aportacions que tal vegada, 
des de diferents àmbits de la ciutat, encara que no siguin joves, doncs també 
vulguin aportar-nos. 
 
Finalment, quan tinguem el document jo diria final, el tornarem a portar a 
aprovació en aquest plenari, i per tant serà un document jo diria que haurà 
comptat amb la participació de tots els grups municipals, de totes les regidories 
de l’Ajuntament i de la societat civil, especialment doncs de les organitzacions 
juvenils de la ciutat, que tindrem doncs una eina per treballar també a quatre 
anys més vista, especialment doncs en les línies d’emancipació juvenil, 
d’intentar doncs reactivar l’ocupació i la contractació de gent jove, també 
d’ajudar aquells joves que vulguin emprendre, intentar donar resposta a 
qüestions com és l’accés a l’habitatge, les polítiques de formació i, com no, 
doncs poguer donar resposta també a les demandes d’oci i a les demandes 
culturals que tenen en aquest cas els joves de la ciutat. 
 
És per això que els demano que ens ajudin a ratificar aquesta aprovació 
preliminar a tots els grups, i agraeixo des de la Regidoria doncs la feina feta per 
tots els tècnics municipals, per la cap de Servei, i especialment doncs pel 
senyor Jordi Valls, que és qui ha comboiat més personalment tota la feina 
d’aquest Pla Local. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas per manifestar la nostra valoració.  Entenem que la planificació 
estratègica és una eina fonamental per articular doncs les respostes, els 
projectes, en el treball de futur de qualsevol àmbit de la vida municipal o inclús 
més enllà del que és públic, també en l’àmbit privat doncs funciona la 
planificació estratègica.  En aquest sentit tenir un pla és bo, però no ho resol 
tot.  Un pla, per a nosaltres, i en aquest cas les bases que han de fonamentar 
un pla, han de ser realment per un costat 1: tenir una bona diagnosi de la 
realitat, una percepció i una valoració de la ciutadania d’aquesta mateixa 
realitat. Segona: una participació, un abast democràtic en la construcció de les 
fites, dels objectius que ha de tenir aquesta planificació estratègica, concretar i 
elaborar propostes d’acció que determinin com s’han de realitzar aquestes 
fites, i crec que quart punt, i fonamental en les bases, és que hi hagi voluntat 



 

política, i per tant després ha d’haver una concreció en recursos humans i en 
dotació pressupostària d’aquestes accions.   
 
Aquests crec que són els eixos, les bases d’un bon pla.  Tenir un bon pla doncs 
requereix cada una, totes tenen relació i crec que són fonamentals, es fagi per 
les polítiques de joventut, les culturals, les econòmiques o les urbanístiques.  
En aquest sentit valorem que la proposta que es fa d’aquest document 
preliminar, aquest document preliminar doncs té una diagnosi acurada, ens 
preocupa elements que es donen a la diagnosis, bàsicament perquè ens estan 
explicant una realitat juvenil doncs que té una precarietat laboral, que 
incrementa l’atur, que tenim una situació educativa i formativa doncs que hi ha 
un desencaix, un desencaix entre la necessitat, la demanda ocupacional de 
formació ocupacional, per exemple, i en aquest cas l’oferta que s’està realitzant 
i per tant són ítems, són indicadors claus en els que s’ha de treballar.  És 
evident que ens diuen els joves en la mateixa enquesta que el que 
personalment els hi està preocupant és l’atur, la situació econòmica, la 
resolució del seu dia a dia econòmic i que, per tant fonamentalment, s’han 
d’acarar les accions i les prioritats en aquest sentit.  La segona fase, el segon 
eix del document estableix aquestes prioritats, les línies de treball i les accions 
en tres eixos.  En aquest sentit doncs clarament es desenvolupa l’eix 
d’emancipació que té a veure doncs amb les accions que es faran en educació, 
formació, treball i habitatge, que crec que són elements claus per abordar una 
bona política de joventut, i després doncs també els eixos de la participació i la 
cohesió social.   
 
I en aquest sentit també celebrem doncs que s’assenyali que hi haurà un 
procés participatiu per complementar, per recollir les aportacions de la 
ciutadania, de tota la ciutadania, dels joves, de l’associacionisme juvenil i dels 
grups polítics.  Simplement dir-lis que en aquest sentit sí que hem trobat a 
faltar, i ho assenyalem també com una mancança i una proposta, que tant ni en 
la diagnosi com en el pla d’acció, en la proposta de línies de treball, no 
s’esmenten ni s’ha treballat doncs la vessant ambiental.  Els joves tenen molt a 
dir sobre sostenibilitat, els joves tenen molt a dir i impliquen i és un eix i un 
treball que evidentment els afecta, perquè suposa una realitat, una 
transformació cap al futur i que per tant doncs trobem a faltar doncs que no hi 
ha aquesta vessant, ni en la diagnosi que tenen els joves respecte com valoren 
la seva relació amb l’entorn, amb el seu entorn ambiental, cosa que sí que es 
fa doncs amb relació a altres temes de la societat, com potser la immigració, 
l’exclusió social, etc.  Però respecte a l’eix ambiental no hi ha cap proposta.  
Per tant, davant d’aquest document preliminar, també doncs dir-lis que 
donarem el nostre vot favorable, de confiança, també de forma preliminar, a 
l’espera doncs que arribi de forma definitiva i clarament aquí sí que voldrem 
valorar la voluntat política i per tant la dotació econòmica que tingui aquest pla 
per tal de fer-lo realitat. 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Nosaltres, la Candidatura d’Unitat Popular, vam ser un dels grups que no vam 
poder assistir a la comissió informativa on es va exposar amb detall el Pla de 
Joventut.  Malgrat tot, de la seva lectura i estudi, comparant-lo amb l’anterior i 
entenent la prestesa que s’ha utilitzat per elaborar-lo, entenem que ve donat 
per una instància superior que demana tenir un pla de joventut, malgrat 
l’anterior es va fer per dos anys i només té dos anys, vull dir, que va suposar tot 
un any d’elaboració l’anterior, amb un munt d’accions dels quals se’n fa una 
valoració global positiva en el document. Ara es demana, bueno, ara es 
demanava tenir un pla local de joventut pels propers anys per poder optar a 
una sèrie de subvencions, en aquest sentit nosaltres felicitem la Regidoria 
doncs per haver fet amb la prestesa, la Regidoria i el conjunt de treballadors, i 
per la feina feta també en aquest temps, perquè d’allò que l’administració més 
a mà tenia per poder destinar o fer cap als joves, com era convertir sobretot 
l’oficina juvenil doncs en un punt de referència per a una bona part dels joves, a 
través de contactar-los a través dels instituts, a través de fer-los assessorament 
laboral, assessorament en mobilitat internacional, etc., aquests punts s’han 
acomplert a Vilanova i la Geltrú, que ja va ser d’alguna manera igual que altres 
ajuntaments catalans pionera en les polítiques de joventut, doncs s’han 
acomplert positivament. 
 
Però nosaltres, clar, evidentment en un Pla Local de Joventut segurament 
apuntaríem més enllà en la diagnosi, que entenem que no sé si per les presses 
o no, doncs s’ha fet en un conjunt de població juvenil molt determinat, 
principalment dels instituts.  Que té una visió de la societat, la que sigui, però 
en tot cas que no és representatiu tampoc del conjunt de la joventut, però 
podem interpretar quins són els problemes juvenils doncs amb certa claredat, 
no?, i tenen molt a veure amb aquells que es deriven d’una crisi que se sent 
especialment en les generacions que ara estan formant-se i que de polítiques 
d’emancipació ni en parlem.  Vull dir, simplement polítiques de supervivència 
en la societat en la que vivim.  Per tant, derivaríem d’aquí un Pla Local de 
Joventut que, més enllà de les polítiques pròpies de la Regidoria de Joventut, 
hauria d’abordar les assignatures pendents claus de la ciutat en el món juvenil, 
bàsicament unes reivindicacions històriques que s’han tingut a la ciutat, que 
són casals autogestionats, espais polivalents per desenvolupar les activitats, 
consell de joves, pressupost a decisió del consell de joves, etc., no?  Vull dir, 
una sèrie de coses que van segurament més enllà d’allò que 
administrativament la Regidoria de Joventut pot elaborar a partir de polítiques 
concretes o de subvencions concretes, sinó que van per un convenciment de 



 

ciutat de que la franja juvenil subjectivament, o per la gent que subjectivament 
s’hi adhereix, doncs és molt gran, és una població amb especial vulneració de 
drets i de possibilitats de creixement, que seran en els propers anys, seran 
objecte i subjecte dels canvis que viurà la societat i que una aposta clau en 
aquesta ciutat per la formació ocupacional, pel treball, per l’habitatge i per les 
polítiques específicament juvenils, pel casal autogestionat, per un consell de 
joves que pugui opinar sobre la ciutat, que pugui decidir i que tingui pressupost 
per decidir, doncs seran claus per subjectivar la població que està en la franja 
juvenil, que prengui consciència de l’enorme paper que li toca jugar per canviar 
la realitat que vivim. 
 
Per tant, des de la CUP reiterem les felicitacions per haver enllestit en el temps 
que s’havia marcat doncs aquest Pla Local de Joventut, i doncs esperem que 
serveixi per acabar d’afinar les polítiques de joventut i per poder presentar en el 
temps que s’estimava a la Generalitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Per posicionar-nos, el vot favorable del Partit 
Popular.  Bueno, felicitar la regidoria i els tècnics pel treball realitzat.  Naltros 
tampoc vam poder assistir-hi en aquella Comissió, però sí que s’ha parlat en 
reiterades comissions sobre el treball.  L’hem estat estudiant, el valorem molt 
positivament i sobretot ens agradaria recolzar i dir-li al govern doncs que hi han 
moltes entitats juvenils de caire cultural, de caire polític, que volen col·laborar i 
a partir d’aquest moment, una vegada ratificada el Pla Local preliminar per 
poder arribar aquestes subvencions, que sigui molt més ampli i sobretot 
aconsellem al govern de que li doni més publicitat i que arribi a tots els joves de 
Vilanova per tal de que diguin la seva sobre les necessitats que ja han dit els 
altres companys que té Vilanova envers els joves.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, moltes gràcies.  Anunciar el vot del Partit Socialista, el grup municipal 
socialista, en aquesta fase preliminar.  Si un cas la qüestió més extensa, 
diguem-ne, sobre les polítiques de joventut ens les reservem per a l’aprovació 
definitiva.  En qualsevol cas el Pla, com ja s’ha dit, és una continuació d’allò 



 

que ja es venia fent.  Té un caràcter eminentment tècnic, així ens ho va 
subratllar el regidor en una de les seves primeres frases en la Comisió 
Informativa i és així, ha de seguir sent així perquè partim del convenciment que 
des dels serveis tècnics, des de la regidoria, en aquest Ajuntament des de fa 
uns anys s’estan fent molt i molt bé les coses i és d’agrair doncs que diguem-
ne d’alguna manera es respectin aquestes trajectòries i que pel que fa al Pla 
doncs també seguim treballant en la mateixa línia.  Per tant, el nostre vot a 
favor i en parlarem amb més profunditat en l’aprovació definitiva.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  És de justícia agrair doncs tota la bona 
predisposició per part de tots els grups municipals, recollir totes les peticions 
que s’han fet en aquí i com que tot el mateix procés, diguem, contempla 
sobretot aprofundir en tot el que és el procés participatiu de configurar doncs la 
versió definitiva d’aquest Pla, doncs sàpiguen que les tindrem en compte, 
també perquè pugui continuar doncs tinguent aquest mateix consens.   
 
Finalment també per posar sobre la taula doncs en paral·lel amb aquest Pla, la 
Regidoria també ha iniciat l’intent de creació del que seria un consell local de 
joventut, que en aquest cas no comboiem nosaltres, sinó que li hem encarregat 
en el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, on tots els jo diria partits 
polítics i associacionisme juvenil hi són presents, que ells van fent la seva feina 
i que en tot cas, també amb la voluntat una mica exposada pel grup de la CUP, 
doncs que hi pugui haver una major implicació jo diria de forma directa, fins i tot 
en la gestió dels propis recursos municipals per part de les entitats juvenils i 
que tot plegat doncs va donant el seu fruit.  I per tant tampoc vull deixar de dir-
ho, encara que potser no toqui, alcaldesa, com a president de Polítiques de 
Joventut del Parlament, també és un goig que en institucions municipals aquest 
consens també es pugui repetir una vegada més en forma de missatge positiu 
als joves del país.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Per tant, passaríem a la votació d’aquesta 
ratificació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 



 

  5. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR COMPTE DELS CONVENIS AMB 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, AMB RELACIÓ A 
L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ 
PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al punt número 5 de l’ordre del dia.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de 
març de 2012, del qual es dóna compte: 
 
“S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2012. 
 
SEGON. Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al 
programa de mediació per al lloguer social d’habitatges per a l’any 2012.  
 
TERCER. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
QUART. Facultar I’Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi 
quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
CINQUÈ. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, RELATIU A L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST 
MUNICIPI 
_____________________________________________________________________ 
 
Barcelona, a  
  
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
  



 

I d’una altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments 
que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc 
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació 
per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura 
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i 
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania. 
 
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són 
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques 
que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió 
integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de 
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals. 
 
3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer 
social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o  
mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions 
locals que tinguin desplegament territorial. 
 
4. Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de 
les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment 
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de 
justificació de l’activitat. 
 
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de 
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les 
administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge i les borses de 
mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i borses en el 
territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en matèria d’habitatge. 
 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la 
gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2012, de l’Oficina local d’Habitatge 
d’àmbit territorial municipal. 
 
7. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en 



 

l'article 97, apartat b, del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012. 
 
8. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha subscrit el compromís d’elaborar el Pla local 
d’Habitatge tal com preveu la disposició transitòria setena del Decret 13/2010 del Pla 
per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer 
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 
per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de l’encàrrec de 
gestions i la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de  serveis 
en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal, 
situada al municipi de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la 
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de l’Oficina Local d’Habitatge  del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, es compromet a: 
 
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions 
que se li encomanen. En concret s’obliga a: 
 

a)  Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.  
 
b)  Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 

relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 
 
c)  Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com 

a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal de 
l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’un/a 
auxiliar administratiu/iva o administratiu/iva;  i d’un arquitecte/a o arquitecte/a 
tècnic/a-aparellador/a, que assumirà funcions tècniques d’elaboració i 
avaluació d’informes i d’inspeccions.   

 



 

d)  Disposar de personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a 
temps parcial, en tractar-se d’una oficina integral d’àmbit territorial de més de 
20.000 habitants.  

 
2. Realitzar les següents funcions:  
 

a)  Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen: 
 
a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades 
amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també 
les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 
 
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que 
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com l’acarament i compulsa de 
documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds. 
 
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la  
informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals. 
 
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial 
 

b)  Funcions de gestió d’activitats i serveis 
 
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, d’acord amb 
les directrius de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
 b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de 
resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat 
que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 
l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de 
gestió de qualitat del procés reconegut. 
 
 b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III) 
 
 b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús 
residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions 
tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si 
s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials 
i finals. 
 
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge, d’acord amb les Directrius de la 
Direcció de Programes Socials de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 



 

 b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions 
puntuals i urgents) 
 
 b.2.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al 
pagament de lloguers 
 
 b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació  
 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a 
disposició de les oficines i les borses. 
 
4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament de 
l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la 
relació del personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.  
 
4. b) Formalitzar, per part del/la responsable de l’Oficina, un protocol addicional a 
aquest conveni amb cada Direcció Sectorial de l’Agència que correspongui, en el qual 
es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits 
relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el  
procediment per al seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de les 
actuacions de l’Oficina durant l’any.  
 
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual de les 
actuacions realitzades i una justificació final sobre la totalitat de les tasques 
realitzades. 
 
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial 
on s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions 
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 
 
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o 
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del 
servei. 
 
8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la 
coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina. 
 
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les 
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar 
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin 
editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
10. Donar suport a la difusió i a la gestió dels programes d’habitatge per a joves que 
promou la Generalitat a través de la Direcció General de Joventut. 
 
11. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui 
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 



 

 
12. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
 
12.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin, procedents 
d’altres administracions o entitats públiques o privades. 
 
12.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni. 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
 
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques 
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els 
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els  programes socials que es 
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, i sobre les normatives 
relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració. 
 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure 
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques 
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 
 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina amb la finalitat de 
desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració 
d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, o sobre el procediment. 
 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi de relleu 
les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar.  
 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte 
d'aquest conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte 
següent. Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions derivades d’aquest conveni de col·laboració. 
 
Quart. Finançament 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa originada 
pels serveis que presti l’Oficina d’Habitatge del municipi de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec 
de la partida D/2510001/431. 
 
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina  

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament d’import de 28.981 € per 
a l’any 2012, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que 
s’indica a l’apartat c), per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció 



 

ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), 
d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als 
què l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei. 
 
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb els 
compromisos derivats del protocol anual 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament addicional a l’anterior 
que tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb  les tasques que 
es deriven de les funcions específiques que l’Oficina Local d’Habitatge es compromet 
a dur a terme.  
 
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el 
catàleg de serveis de l’annex I. 
 
L’avaluació de  la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent 
Direcció Sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt 
4b). El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al 
càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en 
funció del grau de compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats. 
 
c. Aportació màxima  
 
L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els 
apartats anteriors no pot excedir d’un import màxim anual, d’acord amb els nivells 
d’activitat acreditats anualment per l’oficina i tenint en compte la població del territori 
que abasta.  

Per a l’any 2012, s’estableix una aportació màxima de 38.641€, que es podrà 
incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries. 

 
 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 
 
a. Primer pagament  
 
El primer pagament, per l'import de 28.981€, en concepte de serveis bàsics 
d’informació i atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni. 
 

En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Novè, el primer pagament es 
realitzarà un cop signada l’addenda de pròrroga. 
 
 
 



 

b. Pagament final 
 
El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent a l’any 
2012, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’una 
certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de 
tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres 
serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada la 
certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta 
disposi i un cop valorada l’activitat per la Direcció Sectorial de l’Agència competent en 
la matèria que ha desenvolupat  l’Oficina. 
 
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel 
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa 
a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que  fa al cost dels 
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina durant la vigència del conveni.  
 
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data  
31 de desembre de 2012. 
 
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Sisè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, la seva resolució. 
 
Setè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels 
serveis objecte d’aquest conveni. Les unitats i serveis de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials 
faran el seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni. 
 
Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de 
l’Agència quan així ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i 
final de la convocatòria corresponent. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i 
justificats per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat 
de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 
 
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com es preveu 
al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre 
de serveis prestats i d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de 
creixement de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei 
d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. 
 



 

Vuitè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb 
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Novè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de 
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes 
del venciment del termini inicial. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i 
la data expressats en l’encapçalament. 
 
Annex I 
 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*) 
 

CATÀLEG DE SERVEIS DE CARÀCTER OPCIONAL 

Serveis Import per expedient tramitat 
Oficina Municipal 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a 
la rehabilitació que inclou els informes tècnics 
previs a les obres de rehabilitació d’edificis d’ús 
residencial 

33 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a 
la rehabilitació que inclou els informes tècnics 
previs a les obres de rehabilitació d’habitatges 

40 € 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa 
la inspecció tècnica 

66 € 

Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat  33 € 
Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb 
inspecció tècnica 

40 € 

Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer 50 € 

 
(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb l’índex de 
Preus al consum, en cas que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte 
Novè. 
 
  



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES 

_____________________________________________________________________ 

 
Barcelona, ........................ de 2012 
  
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
  
I d’una altra, el senyora Neus Lloveras i Massana alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
EXPOSEN 
 
1. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el capítol  4  als Programes Socials d’Habitatge, amb la finalitat entre d’altres, 
d’impulsar el sistema de mediació de l’Administració pública entre persones 
propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al 
lloguer social. 
 
2. D’acord amb l’article 81.2  del Decret 13/2010, de 2 de febrer, les borses actuen 
com a mediadores entre les persones propietàries i les llogateres, els donen confiança 
i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per 
sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que 
sol·licita habitatge.  L’apartat 4 del mateix article 81, preveu que les borses puguin 
rebre una retribució de 450 euros per cada contracte de lloguer que aconsegueixin i de 
200 euros per cada any posterior al de la signatura del contracte de lloguer, en 
concepte de gestió. 
 
3. L’article 85 del Decret 13/20120, de 2 de febrer,  regula el programa de cessió 
d’habitatges a l’Administració, per destinar-los a lloguer social, amb l’objecte 
d’incrementar el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per 
possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos, mitjançant 
l’oferta als propietaris d’habitatges de la possibilitat de cedir-los de manera 
remunerada a l’Administració per un període acotat de temps. 
 
4. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis subscrits amb 
les administracions locals en relació a les Borses de Mediació per al lloguer social,  
aconsella mantenir i fomentar l’activitat d’aquestes Borses que compleixen la finalitat 



 

d’aproximar aquests serveis a la ciutadania, segons les necessitats de cada  àmbit 
territorial. 
 
5. Per tal de  coordinar i desplegar la prestació dels serveis de la Borsa de Mediació 
per al lloguer social en el municipi de Vilanova i la Geltrú ha manifestat l’ interès en la 
formalització d’un conveni l’any 2012, de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya relatiu als Programes de mediació i cessió. 
 
6. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, disposa d'una Borsa amb  personal suficient 
per realitzar les funcions que són l’objecte d’aquest conveni,  i d’una persona 
responsable per coordinar les actuacions amb la Direcció de Programes Socials de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
7. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha subscrit el compromís d’elaborar el Pla local 
d’Habitatge tal com preveu la disposició transitòria setena del Decret 13/2010 del Pla 
per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
8.  Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de 
febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i per la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts per a impulsar el 
Programa de mediació i  de cessió d’habitatges per al lloguer social en el municipi de 
Vilanova i la Geltrú, per mitjà la Borsa de mediació que disposa l’Ajuntament, per tal 
facilitar a la ciutadania la proximitat  de la gestió d’aquests serveis en el respectiu 
territori.  
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer 
social es compromet a: 
 
1. Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència d’aquest conveni, amb personal 
suficient que haurà de tenir la formació necessària per realitzar les funcions de 
mediació i cessió d’habitatges per al lloguer social.   
 
2. Realitzar funcions d’informació,  que inclouen: 
 



 

a)  L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que 
inclouen la mediació i cessió per al lloguer social. 

b) L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge social i 
l’acompanyament en la cerca d’habitatge i també durant la vigència del 
contracte de lloguer. 

 

3.  Realitzar funcions de mediació/cessió, que inclouen: 
 

a) La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un  preu 
assequible. 

b)   La mediació entre les persones propietàries i llogateres. 
c)  El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del 

programa de mediació o cessió. 
d)  El seguiment i el control del pagaments del lloguers. 

 
4. Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya una memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà  especificar els 
aspectes relatius al funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic,  la 
relació del personal adscrit, i també el nombre d’actuacions de mediació o cessió  de 
cada anualitat. 
 
5. Comunicar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la 
Borsa, per tal de millorar la qualitat del servei. 
 
6. Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del 
personal de la Borsa i per a la coordinació dels serveis de mediació o cessió 
d’habitatges amb finalitats socials. 
 
7. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui 
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya , a través de la Direcció de Programes socials, 
s’obliga a: 
 
1. Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre  els programes de mediació i 
cessió que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 
 
2. Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte 
desenvolupament de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes 
de mediació i cessió. 
 
3. Facilitar l'accés als programes informàtics o altres eines de suport que siguin 
d’utilitat per dur a terme la col·laboració objecte d’aquest conveni. 
 



 

4. Fer el seguiment i valoració de  la  gestió de la Borsa en l’àmbit de la mediació i/o 
cessió d’habitatges per al lloguer social.  
 
Quart. Finançament i nombre d’actuacions 
 
1. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa 
originada pels serveis de mediació que presti la Borsa del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida D/2510001/431, segons els 
imports següents. 
 

- Actuacions de mediació amb contractes de l’any 2012, 450 euros 
- Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors al 2012, 200 euros. 

 
2. El nombre d’actuacions de mediació/cessió que s’ha previst finançar inicialment  
l’any 2012, és el següent: 
 

- Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2012, 29. 
- Nombre d’actuacions de seguiment de contractes anteriors al 2012, 62. 

 
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni, es podrà 
ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries del 2012, mitjançant la 
signatura d’una Addenda. 
 
3. D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2012 
s’estableix una aportació màxima global de 25.270 € , D’aquesta aportació, 12.400 € 
corresponen al finançament d’actuacions per al seguiment dels contractes anteriors al 
2012. 

 
Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 
 

a.  Un primer pagament  de 9.300 €, en concepte de bestreta i a compte de 
l’aportació màxima destinada al seguiment dels  contractes anteriors al 2012, 
un cop signat aquest conveni. 

b.  La resta de pagaments es farà amb la presentació de certificacions 
justificatives,  on hi consti el nombre de  mediacions inicials o de seguiment 
realitzades durant el període que es certifica. 

 
Les certificacions  que preveu l’apartat b) d’aquest Pacte, hauran de ser signades per 
l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari de l’ ens local i hauran  de 
justificar el nombre d’actuacions realitzades durant el període  mínim d’un mes. La 
darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data 31 
de desembre de 2012. 
 



 

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o de l’entitat municipal 
gestora de la Borsa, amb la prèvia autorització del Ple. 
 
Sisè. Resolució per incompliment 
 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, 
la seva resolució. 
 
Setè. Control i Seguiment conveni 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels 
serveis objecte d’aquest conveni, mitjançant la Direcció de Programes socials 
d’Habitatge  que farà el seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni. 
 
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat prestada 
per la Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de la 
pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 
 
Vuitè. Resolució de controvèrsies 
 
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord,  amb 
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Novè. Vigència i efectes 
 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de 
gener, i pot ser prorrogat per mutu acord, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes  del venciment 
del termini inicial. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i 
la data expressats en l’encapçalament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Alcaldesa, bona tarda.  Bueno, bàsicament comentar que els convenis són els 
mateixos que es signen cada any, i en tot cas, bueno, simplement comentar els 
quatre números per tenir una mica d’idea en la situació en la que estem.  En 



 

aquest any el conveni l’únic que hi haurà és una reducció d’un 25% respecte al 
que havia hagut als anys anteriors, degut a la situació que ja tots coneixem que 
hi ha.  L’any passat, per fer uns números, que hi hagi unes indicacions, és de 
que era... a veure, perdó... 85.215 euros va ser l’aportació de l’any passat, i 
aquest any serà d’uns 63.911.   Comentar simplement, de totes maneres, que 
l’oficina acredita a final d’any, com aquest any ha passat d’acreditar alguna 
feina extra que s’hagi fet o que s’hagi portat a terme alguna quantitat més de 
feina, sí que sempre que hi hagi funció... en funció de que hi hagi disponibilitat 
econòmica, també es pot fer una aportació afegida al que ja incloïa el 
pressupost d’aquest any.  En tot cas hem tingut una aportació extra de 5.478 
euros, fora del pressupost que havia de l’any passat, amb lo qual és probable 
que aquest any també, si es poguessin justificar algun tipus de feines i el 
pressupost, o la disposició pressupostària des de la Generalitat existís, pues 
podríem arribar a tenir alguna aportació més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.   
 
És donar compte.  No sé si hi ha alguna paraula sobre aquest tema.  Senyora 
Sánchez, no és obligatori, eh? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Ja ho sé que no és obligatori.  Simplement per deixar palès doncs en tot cas la 
nostra... la valoració negativa de que es baixi un 25% el que són els convenis 
de funcionament d’una Oficina Local d’Habitatge, que bàsicament es fan servir, 
com es deia, doncs a impulsar el lloguer social, a impulsar doncs que les 
persones, els llogaters tinguin ajudes, prestacions i que en aquest cas doncs és 
una queixa, no és tant al govern municipal sinó en tot cas al govern de la 
Generalitat i del país que retalla, com és en aquest cas, les polítiques 
d’habitatge tan imprescindibles en aquest moment de crisi, i de la situació que 
estan vivint les famílies, no?  Perquè l’habitatge, a part de ser un dret, doncs és 
una necessitat vital en aquests moments. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot, tal i com ha dit la senyora Sánchez, doncs un 
25% la veritat és que ens sembla un disbarat.  Estem parlant de polítiques 
d’habitatge, de polítiques bàsicament de tema social i d’un dels grans 



 

problemes que tindrem aquests propers anys.  Estem veient tot el tema de 
desnonaments, no cal que ho repetim, ja n’hem parlat en un munt de plens.  I 
entenem que en una oficina que hauria de servir per fer polítiques per treballar 
sobre aquests temes, que hi hagi una reducció del 25% doncs entenem que és 
una barbaritat.   
 
Per altra banda estem treballant en el Pla Local de l’Habitatge.  Bueno, 
esperem que sigui un bon pla, però clar, si aquell que ha de fer el seguiment, 
que entenem que ha d’estar a sobre de que es compleixi aquest Pla Local de 
l’Habitatge, doncs reduïm en un any una quarta part del seu pressupost, la 
veritat és que ens sembla molt preocupant.  Per tant, bé, entenem que des 
d’aquest Ajuntament es va fer un esforç en el pressupost per no rebaixar en 
temes de política social, i el que veiem doncs és que hi ha altres institucions en 
les quals no s’està fent o no s’està treballant en aquesta direcció.  Per tant, bé, 
durant l’any sabem que el pressupost es va movent, mirem a veure en què 
afectarà això sobre aquesta oficina, i en tot cas, doncs si l’Ajuntament pot 
acabar d’assumir perquè aquesta oficina tingui un mínim de sentit i no es noti 
aquesta rebaixa, que segur que es notarà, del 25%, doncs mirem de treballar 
en aquest sentit.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No teníem previst fer... intervenir en aquest assumpte, però bueno, vull dir que 
clar, tots lamentem, suposo que tots lamentem els pocs recursos econòmics 
que tenim, no només en el tema de l’Oficina Local de l’Habitatge, sinó en 
general, no?  El que passa és que també ja hem dit alguna vegada per alguna 
altra qüestió de que quan tenim pocs recursos hem de ser imaginatius, no? 
 
Deia el senyor Font que estem també elaborant el Pla Local de l’Habitatge, i 
nosaltres, el grup municipal Popular, amb aquesta tendència a col·laborar i a 
buscar solucions, que no només es tracta de queixar-se sinó de buscar 
solucions, ja vam proposar, dins el marc del Pla Local de l’Habitage, una 
mesura que crec que és imaginativa i pot ser molt interessant, que era adreçar-
se a les entitats bancàries, entitats bancàries i a les caixes que tenen vivendes 
que no estan en ús i que poden provocar problemes a més d’ocupació il·legal, 
etc., i que des de l’Oficina Local de l’Habitatge es puguin gestionar lloguers 
socials, no?  És una mesura que no costa diners, diguem-ne, no s’ha de 
construir, no s’ha d’adquirir vivendes, i en canvi aquestes vivendes, aquests 
habitatges buits es poden dirigir cap a lloguers socials, no?  I ja dic que no 
costen diners, és una idea que vam proposar en Comissió Informativa, que és 



 

una idea imaginativa però que és molt útil i que s’ha aplicat ja en algun 
municipi, concretament a Badalona s’ha aplicat i sembla ser que funciona molt 
bé.  I per tant, sobre aquesta qüestió, quan no tenim recursos econòmics es 
tracta a vegades de buscar també solucions i aquest grup doncs, encara que 
no sigui govern, també busca col·laborar i aportar solucions.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez, crec que és lo que hem de fer en aquests moments, no?  Crec 
que tots compartim que no ens agrada quan ens baixen els recursos i 
evidentment totes les aportacions són positives.  Perdoni, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, gràcies senyora Lloveras.  Afegir-nos evidentment al que han 
expressat la resta de grups amb relació a les polítiques d’habitatge de la 
Generalitat, no només amb les convenis de les oficines locals, sinó també que 
per segon any la Generalitat no fa convocatòries d’ajuts per pagar el lloguer, la 
qual cosa doncs també s’afegeix amb aquesta dificultat de moltes famílies que 
no poden arribar a final de mes i que allò doncs era efectivament una ajuda i 
que tampoc per segon any doncs no es produeix. 
 
ALCALDESSA 
 
Per a tancar.  Jo crec que aquí ens posarem, estarem tots d’acord, i crec que a 
més ha de ser així, no?  Jo crec que tots els ajuntaments estem reclamant la 
manca de recursos, que necessitem més recursos per atendre necessitats 
creixents, i per tant crec que es dóna per suposat i crec que en aquesta línia 
hem de treballar, d’anar tots a una en aquest aspecte sobretot de reclamar els 
recursos que necessitem. 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
De totes maneres, un petit apunt.  Només comentar, en la línia del que 
comentava el senyor Álvarez, bueno, que s’està treballant en aquesta línia, 
s’està fent un seguiment des d’Habitatge i Serveis Socials i s’estan fent 
negociacions i s’està mirant de parlar amb les entitats bancàries.  I ressaltar 
que en aquest cas Cubelles també, no només Badalona, també ha aconseguit 
algun tipo de solució.  
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  L’última paraula, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, no, té raó, se m’ha oblidat Badalona, que governa el senyor Xavier García 
Albiol, i que Cubelles la regidora d’Habitatge és Juani Navarrete, del Partit 
Popular.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Una paraula. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, ja que posen temes publicitaris, regidora que ens va venir a veure a 
l’Oficina Comarcal i la que des del Consell Comarcal s’ha posat a predisposició 
per treballar en els temes d’habitatge, i concretament la proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
Regidors i regidores, tornem a dir que estem tots d’acord amb tot el que s’està 
dient, tots estem dient lo mateix.  Treballarem conjuntament per intentar 
solucionar aquests problemes.   
 
Bé, doncs, aquest sí era donar compte, per tant si els hi sembla passem al 
proper punt, que sí que és un acord a ratificar. 

 
 
  6. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DEL CONVENI 

D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA JUDICIAL ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL 
SECTOR LA CARRERADA, EN COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 917, DE 13 D’OCTUBRE DE 2009, DICTADA PEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, APROVAT PER LA JGL 
DE 20 DE MARÇ DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

I. La Sentència núm. 917, de 13 d’octubre de 2009, dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 
Tercera, rotlle d’apel·lació núm. 26/2009, va resoldre els recursos d’apel·lació 
interposats contra la sentència núm. 244 de 2 d’octubre de 2008, dictada pel 
Jutjat del Contenciós Administratiu 13, de Barcelona, recurs 111/05, confirmant 
l’anul·lació de l’obligació imposada a la Junta de Compensació d’abonar a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  la quantitat de quatre-cents deu mil sis-
cents catorze euros amb noranta-sis cèntims (410.614,96 euros) en 
concepte de cost de construcció d’un pont. 
 
Dita sentència és ferma i procedeix la seva execució. Actualment, resten 
suspeses les actuacions judicials de l’incident d’execució de sentència 
promogut per la Junta de Compensació La Carrerada, per demanda 
presentada el dia 2 de juny de 2011, amb la voluntat d’arribar a un pacte 
extrajudicial pel compliment de la sentència. 
 
II. Atesa l’executivitat inicial de l’acte impugnat, la Junta de Compensació La 
Carrerada va abonar l’import de l’esmentada quantitat el dia 1 de març de 
2007. 
 
L’anul·lació de l’acte recorregut comporta la necessitat de reintegrar la quantitat 
abonada més l’interès legal des del dia de l’abonament. L’import dels 
interessos legals a dia d’avui ascendeix a vuitanta-vuit mil set-cents 
vuitanta-vuit euros amb quaranta-cinc cèntims (88.788,45 €). 
 
III. Que la Junta de Compensació de La Carrerada ha de compensar a 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la quantitat de cinquanta mil euros 
(50.000,00€), IVA inclòs, per les partides de mobiliari urbà que restaven 
pendents d’executar en el moment de l’acta de recepció de les obres, aprovada 
per acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2009 i 8 de febrer de 
2011. 
 
Aquesta quantia ha generat uns interessos a favor de l’ajuntament des de la 
data de la recepció de les obres fins a dia d’avui. Els interessos sumen cinc 
mil vuit-cents vint-i-dos euros amb seixanta cèntims (5.822,60 €). 
 
Per tant la quantia que ha de satisfer l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
l’execució de sentència és de quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents 
vuitanta euros amb vuitanta-un cèntims (443.580,81 €). 
 
IV. Atesa la voluntat de les parts de què es compleixi amb el mandat judicial, 
mitjançant el present conveni que se sotmet a aprovació es determina la 
compensació a favor de l’Ajuntament dels 55.822,60 € que deriven al seu favor 
de les partides de mobiliari urbà segons s’ha referit en l’antecedent anterior, 



 

així com el pagament dels 443.580,81 € a la Junta de Compensació del sector 
La Carrerada en compliment de la sentència esmentada, per meitats i en els 
exercicis 2012 i 2013, en data 30 de juny de cada any. 
 
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, de data 20 de març de 2012, va 
adoptar els següents acords:  
 

“PRIMER.- Aprovar el conveni d’execució de sentència judicial entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Junta de Compensació del sector La Carrerada, en 
compliment de la Sentència núm. 917, de 13 d’octubre de 2009, dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 
Tercera, rotlle d’apel·lació núm. 26/2009. 
 
SEGON.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquests convenis 
i de tots aquells altres documents que siguin necessaris per a la formalització 
d’aquest acord. 
 
TERCER.- Ratificar el present acord per part del Ple de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a la Junta de Compensació La Carrerada, així com 
a l’òrgan judicial corresponent”. 
 

Vist que del compliment de dit conveni es deriva compromisos pressupostaris, 
tant del present exercici 2012 com del futur pressupost del 2013, essent per 
aquest darrer cas una competència del Ple municipal, la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent  ACORD: 
 
“PRIMER. Ratificar el conveni d’execució de sentència judicial entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Junta de Compensació del sector La 
Carrerada, en compliment de la Sentència núm. 917, de 13 d’octubre de 2009, 
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aprovat per la Junta de 
Govern Local, de data 20 de març de 2012. 
 
SEGON.  Notificar aquest acord a la Junta de Compensació La Carrerada, així 
com a l’òrgan judicial corresponent.” 
 

CONVENI D’EXECUCIÓ SENTÈNCIA JUDICIAL 
 
Vilanova i la Geltrú, a  20 de març de 2012. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Josep Clavé Campamà, major d’edat, actuant com a President de 
la Junta de Compensació del sector La Carrerada, de Vilanova i la Geltrú, inscrita en 
el REUC amb el núm. 1614, tom 15, NIF V63124499. 
 



 

De l’altra banda, la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Dóna fe a l’acte el Sr. Josep Gomariz Messeguer, com a Secretari de la Corporació 
Local. 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat d’obrar per aquest acte i  
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que la sentència núm. 917, de 13 d’octubre de 2009, dictada pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, rotlle 
d’apel·lació núm. 26/2009, va resoldre els recursos d’apel·lació interposats contra la 
sentència núm. 244 de 2 d’octubre de 2008, dictada pel Jutjat del Contenciós 
Administratiu 13, de Barcelona, recurs 111/05, confirmant l’anul·lació de l’obligació 
imposada a la Junta de Compensació d’abonar a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
la quantitat de quatre-cents deu mil sis-cents catorze euros amb noranta-sis 
cèntims (410.614,96 euros) en concepte de cost de construcció d’un pont. 
 
La sentència és ferma i procedeix la seva execució. Actualment, resten suspeses les 
actuacions judicials de l’incident d’execució de sentència promogut per la Junta de 
Compensació La Carrerada, per demanda presentada el dia 2 de juny de 2011, amb 
la voluntat d’arribar a un pacte extrajudicial pel compliment de la sentència. 
 
II.- Atesa l’executivitat inicial de l’acte impugnat, la Junta de Compensació La 
Carrerada va abonar l’import de l’esmentada quantitat el dia 1 de març de 2007. 
 
L’anul·lació de l’acte recorregut comporta la necessitat de reintegrar la quantitat 
abonada més l’interès legal des del dia de l’ abonament. L’import dels interessos 
legals a dia d’avui ascendeix a vuitanta-vuit mil set-cents vuitanta-vuit euros amb 
quaranta-cinc cèntims (88.788,45 €). 
 
III.- Que la Junta de Compensació de La Carrerada ha de compensar a l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú amb la quantitat de cinquanta mil euros (50.000,00€), IVA 
inclòs, per les partides de mobiliari urbà que restaven pendents d’executar en el 
moment de l’acta de recepció de les obres, aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local de 20 de gener de 2009 i 8 de febrer de 2011. 
 
Aquesta quantia ha generat uns interessos a favor de l’ajuntament des de la data de 
la recepció de les obres fins a dia d’avui. Els interessos sumen cinc mil vuit-cents 
vint-i-dos euros amb seixanta cèntims (5.822,60 €). 
 
Per tant la quantia que ha de satisfer l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’execució 
de sentència és de quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vuitanta euros amb 
vuitanta-un cèntims (443.580,81 €). 
 
Atesa la voluntat de les parts de que es compleixi amb el mandat judicial, mitjançant 
el present conveni estableixen els següents  
 



 

PACTES 
 
Primer.- La Junta de Compensació La Carrerada compensa a l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb l’import de cinquanta-cinc  mil vuit-cents vint-i-dos euros 
amb seixanta cèntims (55.822,60 €), en concepte de costos d’urbanització més 
l’interès legal. 
 
Segon.- L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a la Junta de Compensació de 
La Carrerada l’import de quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vuitanta euros 
amb vuitanta-un cèntims (443.580,81€) en compliment de la sentència núm. 917, de 
13 d’octubre de 2009, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del 
Contenciós Administratiu, Secció Tercera, rotlle d’apel·lació núm. 26/2009, com a 
suma que resta pendent de pagament després de la compensació acordada en el 
pacte Primer. 
 
Tercer.- L'Ajuntament satisfarà la suma esmentada al paràgraf anterior per meitats, a 
raó de DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB 
QUARANTA CÈTIMS (221.790,40 euros) en cada exercici, 2012 i 2013, en data 30 
de juny de cada any. L’ajuntament s’obliga a dotar les partides pressupostàries que 
corresponguin per tal de complir amb els pagaments dins dels terminis establerts. 
 
Quart.- La firma d’aquest conveni no comporta la renúncia d’accions per part de la 
Junta de Compensació de La Carrerada a sol·licitar l’execució forçosa de la sentència 
en cas d’incompliment per part de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En 
conseqüència, en cas d’incompliment la Junta de Compensació de La Carrerada 
instarà la reanudació de l’incident d’execució de sentència per la suma que resti 
pendent de pagament. 
 
Cinquè.- Aquest conveni no serà executiu sense la ratificació per l’òrgan municipal 
competent de l’ajuntament i per l’assemblea de la Junta de Compensació. 
 
I perquè així consti, es signa el present conveni per duplicat a un sol efecte. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, comentar, com ja s’ha parlat en Comisió Informativa, però en tot cas 
que l’octubre del 2009 el Tribunal Superior de Justícia va dictar la Sentència de 
retornar una quantitat de calés a la Junta de Compensació de la urbanització 
de la Carrerada.  En aquest cas, bueno, simplement és que s’han de pagar 
aquests calés.  En tot cas, bueno, el que s’ha aconseguit és un ajornament, un 



 

aplaçament d’aquest pagament que s’ha de fer.  En un principi s’havia de fer 
aquest any un pagament de 400.000 i pico euros, i el que s’ha aconseguit és 
dividir-lo en dos pagaments, un es farà el juny d’aquest any i un altre el juny de 
l’any que ve, sense que se’ns incrementin els interessos.  Vull dir, ha sigut una 
negociació per aconseguir aquest pagament fer-lo d’aquesta manera, 
simplement això. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, tal i com ha dit el senyor Giribet, això se’ns va explicar en Comisió 
Informativa.  El que passa és que clar, entenem que estem al Ple municipal, 
entenem que al Ple no hi són només els regidors, sinó que en tot cas hi han 
mitjans de comunicació, hi ha la gent doncs que l’està veient des de casa o que 
el pot veure, o com a mínim escoltar, i bé, el que ens agradaria a aquest grup 
municipal és una mica que s’expliqui quina ha estat aquesta problemàtica.  
Estem parlant d’una quantitat de 400.000 euros, no és una quantitat menor i 
menys en la situació en la que ens trobem actualment de finances municipals. I 
per tant, més que el propi conveni, que entenem que és un mal menor un cop 
ja hi ha hagut la Sentència, perquè el que ve a fer és a donar-nos un any més 
per pagar la meitat, diria que sense interessos, però més que tot això, el que sí 
que creiem o agrairíem és que s’expliqués una mica com ha anat aquest 
procés perquè una Sentència doncs bé... és perquè s’ha incomplert alguna 
normativa, perquè hem passat una quota urbanística que realment qui en 
primera instància la va pagar doncs no l’hauria d’haver pagat, i una mica doncs 
bé, això, un pont que en el fons ens havia de costar poc més de 400.000 euros 
a la ciutat, ens acabi costant 800.000.  Ja no entraré en la conveniència del 
pont o no i un dels barris que uneix, que és fantasma.  Ja sense entrar en 
aquest punt, però una mica ens agradaria això, que ja no tant de cara a 
nosaltres potser, sinó de cara a la ciutadania, que s’expliqui què ha passat i per 
què aquest Ajuntament haurà d’assumir 400.000 euros més del que s’havia 
pressupostat en una obra pública.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Giribet, segur que pot fer una explicació. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, bueno, en tot cas per la informació que tinc, el fet és que en el moment de 
la urbanització es va decidir que aquest pont el pagués els propietaris de la 



 

urbanització, o els promotors de la urbanització.  S’havia de dividir els 
pagaments en tres parts, em sembla recordar que hi havia una part 
corresponent al barri de la Carrerada, una altra a l’Ajuntament i una altra al... 
bueno, a l’altra banda del pont... 
 
MARC FONT 
 
El Fondo Somella. 
 
JOAN GIRIBET 
 
El Fondo Somella, perdoneu, he tingut un lapsus.   I llavorens, en aquest cas 
que estava plantejat aquest pagament, se li va carregar a la urbanització, i per 
Sentència va sortir que se’ls havia de retornar al 2009 aquests calés d’aquest 
pont que s’havia dedicit en un moment que l’havia d’executar la part 
urbanitzadora.  La Sentència va dir de dividir aquest pagament i que una de les 
parts li corresponia a l’Ajuntament, que en aquest cas no s’havia fet càrrec. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Entenc que és, per tant, una resolució judicial d’un 
tema, oi? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, és una resolució judicial que el que diu és, que bueno, que el que fa és això, 
que s’ha de retornar aquests calés a la urbanitzadora que havia fet i que havia 
adavantat aquests calés, com si diguéssim. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Giribet.  Alguna paraula més?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  No, més que res per aclarir.  No estava... quan es 
va fer el pont encara no m’havia incorporat com a regidor d’Urbanisme, però 
per aclarir.  En un moment determinat l’equip de govern planteja fer un accés 
de la Colla... perdó, del Fondo Somella fins a l’Aragai, diguem, i... que hi ha la 
Carrerada, la Carrerada encara s’estava fent, i es va creure oportú que, ja que 
hi havia doncs uns privats que estaven fent un pla parcial, doncs que fessin 
aquesta aportació per fer un pont, que era una infraestructura que havia de 
comunicar una banda i l’altra de la carretera.  Més que res perquè em sembla 
que el nostre Pla General diria que té un... es va demanar un pont que el 



 

pagués la Generalitat, no va haver sort en aquest sentit, i aleshores el que es 
va decidir és fer aquesta divisió de pagaments i intentar que la part privada 
doncs pagués, convençuts, perquè a més a més es va aprovar per Junta de 
Govern, el que passa és que clar, qualsevol decisió municipal és susceptible de 
portar-la... doncs a qüestionar-la a través dels serveis jurídics, i en aquest cas 
és el que ha passat.  Al cap d’un temps doncs la Sentència no ens va donar la 
raó, però es partia de la base de que l’Ajuntament feia una inversió, 
l’Ajuntament a través del Pla Parcial del Fondo Somella feia una inversió per 
millorar la vialitat del sector i que hi havien de col·laborar.  Després el jutge 
doncs ha estimat que no i per tant ho hem d’acceptar i punt. 
 
Els serveis tècnics van avalar aquesta proposta, eh?  Més que res que hi havia 
diferències de criteri, com sol passar en sentències judicials en què 
l’administració pública doncs defensa una opinió, el privat en defensa una altra.  
A vegades guanya un, de vegades guanya l’altre,  i això ens ensenya doncs 
que a vegades no sempre tens la raó i que si tenen la raó els altres doncs has 
d’això, acceptar aquestes sentències i punt, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Bueno, jo crec que ja ha quedat força explicat el 
tema.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només com es deia, òbviament la Sentència s’ha d’acatar i llavors s’haurà 
de pagar, però bé, entenem que potser s’hauria d’haver posat una mica més de 
cura o que des de no sé, certs serveis jurídics, des d’Urbanisme, però bé, és un 
problema important ara mateix que ens cau a la ciutat, pel que dèiem, un pont 
que havia de costar, o que en principi havia de costar 400.000 euros, que 
n’acabi costant 800.000.  Només era doncs refermar-nos en això i òbviament 
doncs si s’ha de pagar es pagarà i segurament doncs la Sentència de tot això 
és que per dreta llei no tocava a la gent de la Carrerada pagar-lo i ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Em sembla que entre les intervencions del senyor Giribet i... senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, per aclarir, és que situacions d’aquestes passen i en passaran, perquè hi 
ha el que deia, eh?, diferències de criteri, i que en aquell moment es va 
considerar que era el que els tècnics i els serveis de... els tècnics del Servei 
d’Urbanisme doncs van aconsellar.  D’altra banda, d’aquesta manera es va fer 



 

el pont i es va apostar perquè uns privats aportessin una part.  Que després 
potser a través dels serveis jurídics propis i privats doncs la Sentència no ens 
dóna la raó, era un risc que com qualsevol altra acció urbanística que es faci, 
doncs que... i a més a més és així, estem en un estat de Dret que es pot 
qüestionar les decisions i per tant portar-les fins a l’estament que calgui perquè 
doni la raó. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, queda entès, eh?  A veure, també crec que s’entén la postura 
del senyor Font, que manifesta que... home, exigeix un rigor en segons quins 
temes, perquè després les conseqüències són complicades.  Ningú posa en 
dubte la professionalitat dels tècnics que van portar el tema ni la bona intenció 
d’aquesta acció.  Senzillament les coses han anat com han anat. 
 
Per tant, passem al tema ratificació.  Vots a favor?  Entenc que per unanimitat.  
Sí?  D’acord, per tant aquest punt queda aprovat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  7. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
CROMÀTICA DE LES FAÇANES DE LES EDIFICACIONS 
UBICADES EN L’ÀMBIT DEL PLA DE MILLORA NUCLI ANTIC, 
RAMBLA PRINCIPAL (CLAU 2), ZONA DE CONSERVACIÓ ÀREA 
CENTRAL (CLAU 3A) I PART DE L’ÀMBIT DE PLA ESPECIAL CAP 
DE CREU-SANT ONOFRE-RAMBLA SAMÀ (CLAU 9A) DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, INTEGRADA EN EL DOCUMENT DE LA 
CARTA DE COLORS DE DITS ÀMBITS, REDACTADA PER 
L’EMPRESA “GABINETE DEL COLOR, SL”, SOTA LA DIRECCIÓ 
DE L’ARQUITECTE JOAN CASADEVALL I SERRA, PER 
ENCÀRREC D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 7.   
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. D’acord amb el document de la Carta de Colors de l’àmbit del Pla de Millora 
Nucli Antic, rambla Principal (clau 2), Zona de Conservació Àrea Central (clau 
3a) i part de l’àmbit de Pla Especial Cap de Creu-Sant Onofre-rambla Samà 
(clau 9a) de Vilanova i la Geltrú, objecte del present expedient, que incorpora 
l’ordenança cromàtica, l’objectiu de la mateixa és establir unes pautes per a la 
tutela i foment de la rehabilitació de les façanes històriques. Aquesta ha de ser 



 

una eina perquè els projectes de rehabilitació de façanes contemplin directrius 
cromàtiques i tècniques de com intervenir justificadament en aquesta part 
fonamental del paisatge urbà. 
 
Per tal de donar compliment a la previsió expressada en el Pla de millora 
urbana del Nucli Antic de la nostra ciutat, de disposar d’una carta de colors 
científicament contrastada, l’ajuntament a través del Projecte Nucli Antic va 
realitzar l’encàrrec dels treballs corresponents a l’empresa “Gabinete del Color, 
SL”, sota la direcció de l’arquitecte Joan Casadevall i Serra. 
 
II. En data 19 de maig de 2011, l’empresa “Gabinete del Color, SL”, va 
presentar en el Registre General de l’Ajuntament (núm. de registre d’entrada 
10655/1) el document de la 2a Fase i final de la Carta de Colors del Nucli Antic 
de Vilanova i la Geltrú. Posteriorment, a requeriment dels Grups Municipals, 
dita empresa ha presentat un nou document, en el que es modifica l’àmbit 
d’aplicació i puntualment el text de l’articulat de la dita ordenança. 
 
III. Les pautes marcades en dit document són les següents: 
 
- Aplicació d’una metodologia científica de prospecció sobre el paisatge urbà, 

per detectar les constants constructives i cromàtiques dels revestiments de 
les façanes. 

- Cercar un equilibri entre la recuperació del cromatisme històric i la seva 
harmonització amb el paisatge construït, proposant una Carta de Colors dels 
elements principals de les façanes: paraments, complements, fusteria i 
serralleria. 

- Establir les bases per a una ordenança municipal urbanística que estableixi 
els paràmetres cromàtics i tècnics amb la que regular les intervencions en 
les façanes del Nucli Històric. 

 
IV. L’ordenança cromàtica de les façanes, incorporada dins el document de la 
Carta de Colors de l’àmbit del Pla de Millora Nucli Antic, rambla Principal (clau 
2), Zona de Conservació Àrea Central (clau 3a) i part de l’àmbit de Pla 
Especial Cap de Creu-Sant Onofre-rambla Samà (clau 9a) de Vilanova i la 
Geltrú, té per objecte harmonitzar i preservar els signes d’identitat continguts 
en les seves façanes, preferenciant la integració amb el conjunt urbà per sobre 
de la singularització individual. 
 
Amb la dita ordenança es dóna compliment a la previsió continguda a l’apartat 
sisè de l’art. 1 de l’ordenança de tipologia i composició arquitectònica 
incorporada al Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú en 
relació amb l’art. 44 de la normativa de l’esmentat Pla. 
 



 

El seu àmbit d’aplicació serà en totes les intervencions que tinguin per objecte 
dur a terme obres de consolidació, conservació, restauració o rehabilitació de 
les façanes de les edificacions ubicades en l’àmbit del Pla de Millora Nucli 
Antic, rambla Principal (clau 2), Zona de Conservació Àrea Central (clau 3a) i 
part de l’àmbit de Pla Especial Cap de Creu-Sant Onofre-rambla Samà (clau 
9a) de Vilanova i la Geltrú.  
 
V. L’article 71.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, així com l’article 74 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, habiliten als 
Ajuntaments a regular amb caràcter general, mitjançant ordenances 
d’urbanització o d’edificació, aspectes constructius, tècnics o similars de les 
actuacions d’urbanització, edificació, rehabilitació o de reforma. 
 
Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenances municipals, als efectes 
de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació aplicable en 
matèria de règim local. 
 
VI. Els articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 179 del 
Text Refós de la LMRLC, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
regulen el procediment establert per a l’aprovació d’ordenances. 
 
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la 
present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 
d) de la Llei de Bases de Règim Local.  
 
El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies des de 
la darrera publicació obligatòria.    
 
Per tot l’exposat, d’acord amb l’esmentada ordenança, així com l’informe 
tècnic emès per la Cap de la Secció de Projectes d’Edificació i l’informe jurídic 
emès pel Cap dels Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, incorporats a 
l’expedient, i de conformitat amb l’article 25.1 de la Llei de bases de règim 
local, l’article 66.3 d) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb 
l’article- 71.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 74 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, proposa al Ple de l'Ajuntament 
l’adopció del següent 



 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’ordenança cromàtica de les façanes de les 
edificacions ubicades en l’àmbit del Pla de Millora Nucli Antic, rambla Principal 
(clau 2), Zona de Conservació Àrea Central (clau 3a) i part de l’àmbit de Pla 
Especial Cap de Creu-Sant Onofre-rambla Samà (clau 9a) de Vilanova i la 
Geltrú, integrada en el document de la Carta de Colors de dits àmbits, 
redactada per l’empresa “Gabinete del Color, SL”, sota la direcció de 
l’arquitecte Joan Casadevall i Serra, per encàrrec d’aquest Ajuntament.  
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació 
pública, juntament amb el text íntegre de l’ordenança, pel termini de TRENTA 
(30) DIES HÀBILS, d’acord amb l’article 63.2 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), durant 
el qual es podran presentar reclamacions i al·legacions.     
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en els 
Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme de la Regidoria d’Urbanisme, 
Obres i Habitatge, ubicat al carrer de Josep Llanza 1-7, 1r, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona). 
 
TERCER. En el supòsit que no es presentin reclamacions o al·legacions, 
s’entendrà definitivament aprovada l’ordenança, un cop transcorregut el termini 
d’informació pública, sense cap tràmit ulterior; en cas contrari, caldrà adoptar 
un acord exprés pel Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la definitivament. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent: 
 
a)  Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com 

el text íntegre de l’ordenança. 
 
b)  Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 

anteriorment esmentada.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 



 

 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies.  En tot cas tornem a portar a votació l’ordenança que regula la carta 
de colors, després de posar-la sobre la taula i debatre i comentar en Comisió 
Informativa una mica les modificacions que es plantejaven.  En un principi el 
senyor Martorell va proposar que es fes una revisió i que s’incloís l’àrea 
d’àmbit del Pla Especial del Cap de Creu, Sant Onofre i rambla Samà.   
 
Bueno, nosaltres portàvem en aquell moment el document tal com l’havia 
elaborat el govern anterior, preteníem aprovar-lo tal qual.  En el moment que el 
posem a revisió, i com ja s’ha comentat a informació, detectem que potser, a 
part d’aquest àmbit i poder-lo incloure, estaria bé analitzar, després de que els 
tècnics s’ho tornin a mirar, incloure i ampliar una miqueta més l’àmbit.  En tot 
cas la modificació que s’ha fet, al marge de la que s’havia plantejat, que també 
s’ha acceptat i bueno, s’ha vist que era bastant viable, ha sigut ampliar la zona 
de la rambla, degut a que entra dins de la mateixa clau de central 3A, en la 
qual inclouria de la rambla fins a la carretera, tota la façana de la rambla.  
Perquè en aquest moment quedava... l’àmbit quedava tallat a meitat de la 
rambla, de la part superior de la rambla aproximadament, i vam decidir que 
semblava interessant i que era coherent incloure totes les façanes de la 
rambla fins arribar a la carretera, amb lo qual la modificació en aquest sentit és 
la d’ampliar l’àmbit de Cap de Creu, ampliar la zona de la rambla fins a la 
carretera, i en tot cas també, amb l’altra preocupació que era la de no tenir, o 
que no suposés cap tipo de problema a l’hora de gestionar als propietaris.  En 
tot cas també ha quedat clar al document de que això el que fa és regular els 
colors i l’aplicació dels diferents materials que es puguin fer a les façanes, però 
en cap moment obliga a fer un estudi previ als propietaris, ni cap tipo d’informe 
que defineixi com era l’edifici.  Simplement és un document que el que fa és 
regular i indicar i tutelar, en tot cas, els colors i els materials que es poden 
aplicar a l’hora d’escollir uns certs colors o un final per a una façana d’un 
edifici. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, no entrarem a parlar sobre les modificacions, que ja 
hem parlat en Comissió i des de la Regidoria ens ha arribat prou informació.  
Creiem que són adients i estem absolutament d’acord.  També () tant del que 
el senyor Joan Martorell propugnava anteriorment, de que la facilitat perquè 
els veïns puguin accedir a aquesta informació i a realitzar la reforma de la 



 

façana són més acurades, són més ràpides.  Però de tota manera voldríem 
una mica fer una reflexió, o ens permetrà en l’aprovació d’aquesta carta fer 
una reflexió sobre el patrimoni.  O volem fer una reflexió sobre el patrimoni. 
 
Les polítiques de protecció del patrimoni cultural són múltiples i transversals, i 
així ho va entendre el govern del passat mandat.  Aquell govern va promoure 
diferents iniciatives de protecció del patrimoni, entre les quals la carta de color 
que avui es presenta.  També a l’anterior mandat es va redactar i aprovar el 
Pla de Millora Urbana del Nucli Antic, eina urbanística imprescindible si volem 
preservar aquell sector històric de la ciutat.   
 
També es va desenvolupar el Projecte d’Intervenció del Nucli Antic, que ha 
suposat l’observació d’un important sector del Nucli Històric, no només amb 
actuacions de regeneració i rehabilitació urbana, sinó també amb socials.  
Amb ell s’ha intervingut en edificis de catàleg, s’han millorat habitatges 
particulars i s’ha promocionat el sector.  No oblidem que la millor política de 
preservació patrimonial dels nuclis antics és mantenir-los habitats i que 
recuperin la centralitat a la ciutat que històricament havien tingut. 
 
També a l’anterior mandat es va redactar un catàleg de masies i cases rurals 
en sòl no urbanitzable, a ressò de la Llei d’urbanisme de Catalunya, que 
encara no s’ha presentat definitivament en aquest Ple, amb la voluntat de 
preservar les nostres masies i donar-les la possibilitat de noves activitats que 
permetin llur conservació.   Així també, de recuperar aquelles en estat ruïnós. 
 
També el govern anterior va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redacció 
d’un inventari historicoarquitectònic i ambiental del nostre patrimoni.  Aquest 
inventari és la base de la revisió de l’actual Pla Especial i Catàleg, revisió que 
també es va iniciar a l’anterior mandat. 
 
Tampoc hem d’oblidar que les intervencions del FEIL es van destinar per 
decisió política a reurbanitzar l’Eixample del segle XVII i XVIII, i part del sector 
vuitcentista, consolidant així un ampli sector de la ciutat històrica. 
 
Si comparem els plànols d’intervencions urbanes del centre històric de la ciutat 
i el plànol de la carta de colors, trobaran que són coincidents.  I no és una 
casualitat que siguin coincidents, sinó que són el resultat d’una decisió política 
que va prendre el govern anterior.  Totes les actuacions i normatives responien 
a un concepte de model de ciutat i del que han de ser les polítiques de 
protecció del patrimoni.  A quin concepte responien?  Ho diu la mateixa carta 
de colors.  El paisatge urbà és un bé comú que els ens públics han de 
gestionar per sobre dels interessos particulars.  
 



 

El govern actual, senyora alcaldessa, ha rebut una molt bona herència en 
polítiques patrimonials i de ciutat consolidada, i té ara la responsabilitat de 
continuar aquell impuls.  No totes les polítiques patrimonials han de suposar 
grans inversions, gran part ja estan fetes.  La redacció de plans de millora dels 
sectors històrics, el compliment de les ordenances municipals i d’altres 
polítiques que han d’acompanyar el patrimoni no tenen un gran cost per a la 
hisenda municipal, si exceptuem les inversions en rehabilitació dels edificis 
catalogats de titularitat pública. 
 
Recordem que a l’anterior mandat es van realitzar dues importants 
restauracions patrimonials: la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i el Museu 
Romàntic Can Papiol.  Recordem que una part important d’aquelles inversions 
no varen provenir de la hisenda municipal, sinó que es varen negociar davant 
les institucions pertinents.  
 
Esperem que aquesta carta de colors, si és avui aprovada, sigui coneguda per 
la nostra ciutadania, per tota, no només per l’afectada, i sigui explicada com el 
que pretén, que el paisatge urbà és un bé comú del que gaudim i que mereix 
protecció, inversió i respecte, perquè també el nostre patrimoni és un recurs 
econòmic de la ciutat, i així ho va entendre el govern de l’anterior mandat. 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Votarem afirmativament, com no. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies per aquest extens relat de la història, gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Jo seré més breu.  No, només que nosaltres ja... de fet ja donàvem el vot a 
favor a l’aprovació inicial, tot i que teníem els dubtes sobre qüestions... sí que 
és veritat que el senyor Martorell va esmentar el tema de l’àmbit, però 
nosaltres teníem la preocupació aquesta de la documentació que feia falta en 
segons quins tipus d’edificacions a l’hora de fer les rehabilitacions.  En 
Comissió Informativa vam parlar, es va aclarir, a més es va aclarir que tot era 
una mica més àgil i més senzill, i llavors votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Martorell. 
 
 
 
 



 

JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, més que res perquè vam provocar que 
s’allargués tres mesos l’aprovació inicial d’aquesta ordenança.  Bé, felicitar-
nos tots plegats de tenir aquesta ordenança, que és una carta de colors, que 
és una acció que l’antic regidor de Projectes Urbans i Paisatge, el senyor 
Xavier Oller, doncs hi va insistir amb molt de capteniment i va aconseguir que 
almenys estigués feta bona part d’aquest text a final de mandat, i el text doncs 
estava llest per debatre i per sotmetre doncs a consideració dels diferents 
partits.  Agrair, per tant, felicitar-nos per això, agrair la voluntat de resoldre 
dubtes, ampliar tota aquella informació que calgués i esmenar totes aquelles 
qüestions que es veiessin no prou clares, que hi ha hagut per part de l’equip 
de govern, per part del regidor i sobretot també més que res perquè ha anat 
portant la part dels tècnics que han intentat interpretar doncs aquells dubtes i 
aclarir aquells dubtes que nosaltres els hem anat posant sobre la taula. 
 
Hem avançat en el tema del nom de la normativa, no era prou clar, perquè 
parlava de diferents àmbits, i ara sembla que ens acostaríem al que és l’àmbit 
històric de la ciutat i per tant potser hauríem de pensar, i ho poso aquí sobre la 
taula, que per a determinats àmbits una cosa és el tema... els noms 
urbanístics, la Vilanova Vella, la Geltrú, Cap de Creu, etc., i l’altre és l’àmbit la 
Vilanova històrica, que és un concepte no tan urbanístic però que 
probablement tothom entén perfectament de què estem parlant, i que en 
aquestes esmenes doncs s’ha avançat en aquest sentit.   
 
S’ha ampliat l’àmbit, tal com demanàvem, més que res per incloure una 
qüestió que s’havia compromès em sembla aquest Consistori, que és el que 
les zones de Cap de Creu doncs incloure-les en les accions que es fessin del 
Nucli Antic i de la Vilanova Vella, i a més a més s’ha aprofitat per encara anar 
una mica més enllà i donar més coherència al text, que tallava l’àmbit a una 
zona determinada i s’amplia a l’àmbit 3A de conservació i arriba doncs a 
aquesta part de la rambla de la qual parlava el senyor regidor.   Per tant, doncs 
agrair als tècnics haver aportat a més a més coses que fins i tot no havíem 
proposat nosaltres, però que així milloren la normativa.   
 
Res més.  Agrair als tècnics aquesta feina feta i a l’equip de govern doncs la 
voluntat d’arribar a acords.  I després demanar –també ho han demanat els 
regidors que m’han precedit-, però el tema de la divulgació.  Ja sabem que és 
molt complicat, però fem divulgació d’aquesta normativa perquè és important 
pel paisatge, però perquè tots plegats ens creguem els valors que té la ciutat, 
no?  Una de les demandes que sovint ja és saber aquest tipus d’informació 
que circuli entre tècnics; de vegades circula, però simplement entre tècnics i 
per tant els tècnics és un àmbit limitat i que aquesta informació doncs pugui 



 

arriba al màxim de gent possible.  Per tant, donarem el nostre vot favorable i 
agrair la feina feta doncs per arribar a acords. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte. Moltíssimes gràcies.  El senyor Giribet em demanava una última 
paraula. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, només simplement agrair a tots els grups el suport a l’aprovació i 
adelantar-li al senyor Claver simplement que a la propera Comisió Informativa 
portarem sobre la taula el tema del catàleg de masies i que probablement 
portarem per a aprovació inicial al proper Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, breument, eh? 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, molt breu, no, sí.  Si m’he estès és simplement perquè el que s’ha fet 
aquests quatre últims anys ha estat molt, és l’únic que he volgut dir. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, no comencem a parlar d’herències, eh? 
 
MANEL CLAVER 
 
Hem fet molt, hem fet molt i he dit que aquest govern té una bona herència.  
L’únic que demano és que aquest govern continuï aquest impuls.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Ja ho he dit abans, i ja li he dit jo que... 
 
MANEL CLAVER 
 
... que continuaran.  Doncs me n’alegro. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, passem a la votació.  Vots a favor de l’aprovació?  
Molt bé, gràcies a tots.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

   8. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL 
MUNICIPAL DE LA CULTURA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de mocions.  La primera és una moció de la CUP, número 
8.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
En els darrers anys, l'Ajuntament ha inaugurat i reobert diversos equipaments 
culturals a la ciutat com La Sala, el Teatre Principal, l’Auditori Eduard Toldrà o 
el mateix Museu Papiol. La situació dels equipaments culturals a Vilanova i la 
Geltrú ha experimentat un canvi i un augment considerable. No obstant això, a 
Vilanova i la Geltrú, la poca visibilització d'una estratègia de llarg termini en 
l'àmbit de la cultura és una preocupació cada dia més estesa.  
 
La proximitat amb Barcelona és una dificultat afegida a l’hora de concebre 
Vilanova i la Geltrú com a ciutat cultural, amb capacitat d'exercir també en 
aquest àmbit la seva capitalitat comarcal. Perdent força en l'àmbit de la 
cultura, Vilanova i la Geltrú corre també el perill de convertir-se de mica en 
mica en ciutat dormitori. 
 
Els canvis de lideratge al capdavant de la regidoria de Cultura, sumat a la 
manca d'estratègia i planificació a llarg termini, han dut sovint a que la suma 
de bons projectes no hagin resultat en una política global de cultura exitosa. 
És la política qui ha de posar-se al servei d'un projecte d'enriquiment cultural 
col·lectiu. Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de fer tot el 
municipi partícip de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la 
producció cultural i artística i per establir mecanismes de socialització d'aquest 
patrimoni comú. 
 
Per això creiem que cal una reflexió a fons sobre l'estat de la cultura a 
Vilanova i la Geltrú, que sigui elaborada pels agents implicats en la producció 
de la cultura i pugui marcar certes línies, en forma de recomanacions, que 



 

serveixin de base i orientació per a la concreció de les polítiques públiques en 
matèria de cultura que es prenguin a partir de llavors. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
ple municipal l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
 
“PRIMER. Crear un Consell Municipal de la Cultura que tingui com a missió 
garantir la independència de les polítiques culturals municipals i garantir que 
aquestes siguin fruit de la participació de la societat civil. 
 
SEGON. Formaran part d’aquest Consell Municipal de la Cultura persones de 
reconeguda trajectòria en el món de la cultura i entitats culturals de la ciutat, 
amb veu i vot, així com representants de la Regidoria de Cultura, amb veu 
però sense vot. També hi formaran part representants dels grups municipals i 
de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer. En el marc de la 
Comissió Informativa corresponent el grups municipals acordaran el nombre i 
composició d’aquests membres. 
 
TERCER. El primer objectiu del Consell serà la redacció d’un document base 
que contingui una reflexió sobre l'estat de la qüestió de la Cultura a Vilanova i 
la Geltrú i apunti unes direccions estratègiques a seguir en forma de 
recomanacions. Aquest document base s’ha de caracteritzar per un alt grau 
d’obertura i participació, utilitzant per a aquest fi tots aquells mecanismes i 
iniciatives de què disposi l’Ajuntament. 
 
QUART. El document base ha de servir a l'Ajuntament per elaborar un Pla 
Estratègic de Cultura, amb el màxim consens possible entre tots els grups 
municipals. El Pla Estratègic de Cultura serà retornat al Consell Municipal de la 
Cultura per a la seva esmena i, finalment, sotmès a aprovació al Ple municipal. 
 
CINQUÈ. Que el Consell tingui un calendari precís i en el termini màxim de 8 
mesos pugui presentar al Ple de Vilanova i la Geltrú el document base. 
 
SISÈ. El Consell farà un seguiment i avaluació de les polítiques culturals 
derivades del Pla Estratègic de Cultura. 
 
SETÈ. Que l’Ajuntament tingui en compte i es nodreixi d’altres experiències 
similars d’arreu del territori nacional i internacional per tal de garantir l‘èxit 
d’aquest projecte.” 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, bona tarda.  En principi, tot i que el que ha llegit el 
secretari és una primera versió de la moció que havíem presentat a l’anterior 
Ple, aquest matí hem fet arribar a tots els grups una segona versió, amb 
retocs, però tot i així hem acordat de deixar-la damunt la taula per poder-la 
parlar en el si de la Comisió Informativa de Cultura per acabar de consensuar 
una mica més doncs la voluntat d’aquesta moció.  Així és que la deixem 
damunt de la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Rius.  Res a afegir, oi?  Perfecte, gràcies. 
 
 
La moció es deixa sobre la taula. 
 
 

    9. MOCIÓ DEL PP PER UNA ORDENANÇA DE CIVISME. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem a la següent moció, la número 9. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
A Vilanova i la Geltrú. en els darrers anys, ha anat creixent entre la ciutadania 
la sensació d’un augment considerable d’actes vandàlics, d’ús inadequat de 
l’espai i el mobiliari públic, i dels comportaments incívics i contra la convivència. 
Actes en contra del mobiliari urbà, contra les propietats, contra els comerços, 
actes incompatibles amb el descans dels veïns, contra el respecte dels 
ciutadans en general, i fins i tot grups organitzats que utilitzen la mendicitat 
com a negoci, molestant als clients de les terrasses dels establiments 
d’hostaleria, supermercats i altres. 
 
Aquesta problemàtica afecta negativament a la qualitat de vida de la 
ciutadania, al seu desenvolupament personal, al seu treball, a gaudir de la seva 
ciutat en llibertat, i a la imatge de Vilanova i la Geltrú en general. També afecta 
als comerciants, que veuen com actituds d’aquest tipus posen mes difícil 
encara el seu treball diari. Finalment cal dir que també crea danys econòmics 



 

que es repercuteixen en les arques municipals, i al propi veïnat. 
 
Son ja molts els municipis de Catalunya que per fer front a aquesta 
problemàtica generalitzada han elaborat una ordenança de civisme, Ciutats 
com Castelldefels, l’Hospitalet del Llobregat ,Badalona i Barcelona ja tenen una 
ordenança d’aquest tipus.  
 
Vilanova i la Geltrú no te, a dia de avui, una ordenança de civisme , tot i les 
problemàtiques anteriorment esmentades. El Grup municipal de Vilanova i la 
Geltrú creu que es urgent resoldre aquesta mancança. 
 
Una ordenança de civisme ha de ser una eina  vertebradora que fomenti entre 
els ciutadans el respecte, les actituds cíviques, eviti tot tipus d’agressions a 
l’espai públic i a les propietats i,  en definitiva, un marc comú en el qual 
s’estableixi les normes mínimes per a la convivència i les bones relacions 
personals. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent: 

ACORD 
 

“Instar al Govern Municipal a iniciar el procés d’elaboració d’una ordenança de 
civisme que fomenti les actituds cíviques, i sancioni tots tipus d’actes incívics, 
vandàlics, contra l’espai públic i el mobiliari urbà, contra la convivència i 
actituds esmentades en la part expositiva de la moció.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, regidores i regidors, l’increment de la 
població de Vilanova i la Geltrú, el progrés del nostre municipi, el seu caràcter 
obert, la seva proximitat a una capital com és Barcelona, imposa la necessitat 
de cercar instruments per preservar els espais públics com un exponent de 
convivència i civisme.  D’aquesta forma es pretén que el ciutadà pugui 
desenvolupar lliurement els seus drets de lliure circulació, de treball, d’oci i de 
lleure, sempre respectant els drets de la resta de conciutadans.   
 
Tot i el caràcter en general cívic dels vilanovins i vilanovines, en ocasions 
alguns individus manifesten comportaments irrespetuosos i irresponsables amb 
el medi urbà i els drets dels seus conciutadans.  Comportaments que dificulten 



 

el descans dels veïns amb pràctiques com el botellón, per exemple; 
comportaments que atempten contra el mobiliari urbà causant danys que 
repercuteixen en els recursos econòmics de l’Ajuntament i, per tant, de tots els 
vilanovins; contra la propietat, amb el perjudici econòmic als particulars; i fins i 
tot contra el () dels seus conciutadans, com és el cas de la mendicitat 
organitzada a la porta d’establiments comercials, entenguda com un negoci, i 
que crea problemes d’imatge, de convivència i que va en contra de la Vilanova 
de qualitat que, vull creure, tots aspirem. 
 
Encara que es tracti a vegades d’uns fenòmens que transcendeixen de l’àmbit 
de l’administració municipal, és cert que també quan es manifesta en les vies 
urbanes pròpies, en el mobiliari urbà, en els seus parcs i jardins, en les seves 
instal·lacions municipals i en altres béns i drets que suposen un pas enrere per 
a la qualitat de la vida dels vilanovins, aquest Ajuntament no es pot mantindre 
al marge i ha de cercar, en l’àmbit de les seves competències, els mecanismes 
adequats per combatre els comportaments incívics, amb els mitjans que 
l’ordenament jurídic li posa al seu abast. 
 
El fonament jurídic d’una ordenança d’aquestes característiques la trobem en 
primer lloc en la Constitució espanyola, sobretot des de la perspectiva de la 
garantia de l’autonomia municipal, i en segon lloc en l’Estatut de l’autonomia de 
Catalunya, però més específicament en els articles del 139 al 141 de la Llei 
reguladora de bases de règim local, en la qual s’estableix la possibilitat de que 
els ajuntaments, per a l’adequada ordenació de les relacions socials de 
convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments i 
infraestructures, etc., en defecte de normativa sectorial específica, puguin 
establir un tipus d’infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, 
prohibicions o limitacions.  En tot cas, totes aquestes previsions configuren una 
cobertura legal suficient per complir la reserva legal del mandat de tipificació i 
donar resposta complerta a l’article 25.1 de la Constitució. 
 
L’objectiu principal d’una ordenança de civisme ha de ser preservar l’espai 
públic com un punt de trobada de la convivència i el respecte, aclarint algunes 
normes bàsiques i desenvolupant un marc essencial per a les relacions 
humanes, i resoldre conflictes que es puguin plantejar.  Tot això, per 
descomptat, sense incórrer en regular la vida dels veïns del municipi. 
 
L’increment de la preocupació de la ciutadania davant de conductes incíviques, 
aconsellen que el nostre Ajuntament, com l’administració més propera als 
vilanovins i vilanovines, desenvolupi una eina que, aspirant a mantenir un 
contingut objectiu, doni respostes als comportaments, amb un efecte dissuasori 
cap als infractors i fent una crida a la responsabilitat, col·laborant amb això en 
l’exercici de les competències que altres administracions públiques i 
l’administració de justícia tinguin. 



 

 
És per totes aquestes qüestions que el grup municipal del Partit Popular, 
conscients de la creixent necessitat de protegir des de totes les perspectives 
públiques tant el patrimoni comú, com l’equilibri i la convivència al nostre 
municipi, demana el recolzament d’aquesta proposta a tots els grups que 
formen aquest Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona tarda senyora alcaldesa, senyor Álvarez.  Tot i que pensava () al final 
de la meva exposició, li faré una proposta de transacció, però en primer lloc vull 
comentar vàries coses, no?  Fer una memòria històrica també, en tot cas.  
Recordar que aquest no és un debat que sorgeix ara, sinó que és un debat que 
ja ha sorgit en aquest Ajuntament la legislatura passada.  Al mandat passat, 
l’equip de govern anterior ja va treballar i va elaborar un document que 
malauradament no va poder portar-se a Ple, doncs segurament per la premura 
de temps, no es va poder acabar d’elaborar completament, i per tant aquest 
equip de govern, en el Pla d’Actuació Municipal, que ja va ser aprovat i va ser 
discutit àmpliament amb tots els grups polítics, doncs ja va incorporar la 
voluntat, no de fer una ordenança de civisme, sinó una ordenança de 
convivència, perquè enteníem clarament i entenem així, crec que ho manté la 
majoria de grups, i també ho vam parlar amb el grup Popular, que el que cal 
redactar en aquest Ajuntament no és pas una ordenança de civisme, que 
quedaria molt circumscrita a l’àmbit de la urbanitat, sinó una ordenança de 
convivència, que va més enllà, única i exclusivament de l’espai públic i que 
tracta de cercar solucions als problemes de convivència que es generen entre 
comunitats, a la pròpia comunitat i també entre comunitats diverses que pugui 
haver a la nostra societat.   
 
Per tant una mica sí fer-li avinent que aquest no és un debat... que neixi ara 
aquest debat al Ple municipal, sinó que ja té un llarg recorregut, i que més enllà 
d’això dir-li també que aquest equip de govern ja va manifestar en el seu 
moment en Comisió Informativa, tant en aquest cas la que presideixo jo, com la 
que presideix la senyora García, doncs el fet de que aquest equip de govern 
començava a treballar, a iniciar un altre cop els treballs per a la redacció 
d’aquesta ordenança de convivència.  
 
De fet, aquests treballs ja s’han iniciat i ja porten tres mesos bàsicament 
treballant-se.  Hi ha un equip de tècnics municipals que estan elaborant el 
document base el qual tots després puguem treballar, per tractar de poder fer 



 

àmpliament un debat públic.  () l’ha fet la senyora Cortada, que és la 
responsable de l’àrea de Serveis Socials, Salut i Convivència, està al 
capdavant d’aquest equip, juntament amb el gerent, i per tant ja hem fet vàries 
reunions al respecte i la nostra intenció és portar-ho a Comisió Informativa per 
tal de poder-ho discutir.  Per poder discutir la forma en la qual... jurídica en la 
que s’ha de portar aquesta ordenança de convivència, i també el contingut de 
la mateixa, que doncs en funció també dels interessos dels diferents grups 
municipals i també de la ciutadania, en el moment en què puguem fer un 
procés de participació, doncs puguin plantejar. 
 
És per això que li sol·licitem doncs una transacció, que aniria amb un text que 
ja hem comentat abans de començar el Ple, que aniria amb el següent text.  
Seria: “Instar al govern municipal a presentar en el termini de dos mesos els 
treballs elaborats amb relació a l’Ordenança de convivència, que incorporin un 
procés de participació dels partits polítics i la societat civil vilanovina.”  Això 
seria el text alternatiu que els hi plantegem pel que fa referència a la proposta 
que el Partit Popular ens comentava. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Haurien de dir-nos si accepten aquesta 
transacció. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, sí, l’acceptem, sí. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí?  Per tant, aquest seria l’acord que es portaria a aprovació.  Volen... 
Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, precisarem.  En el sentit que s’exposa en la 
transaccional, nosaltres estaríem disposats a acceptar.  Estaríem a favor d’una 
ordenança de convivència.  No és només un canvi de nom, és el que intentaré 
ara explicar, o almenys nosaltres, si votem favorablement, no és perquè és un 
canvi de nom.  És cert que evidentment a l’anterior mandat ja s’havia començat 
a treballar en aquest aspecte. 
 
Aviam, nosaltres considerem una cosa claríssima, que les bases del civisme 
radiquen en l’educació, en la cultura i en la protecció social.  Això és d’inici, eh?  
I és per aquesta raó que a Iniciativa no li agraden les retallades ni en educació 



 

ni en serveis socials, perquè retallant l’educació i serveis socials trobarem cada 
vegada més actuacions incíviques.  Entenem també que les ordenances de 
civisme que s’han anat aprovant en diferents llocs de Catalunya són com un 
calaix de sastre, allà hi cap tot, o sigui, hi caben coses, conductes que ja tenen 
una ordenança reglamentada amb altres que tenen una raó social.  De fet, el 
més perillós d’aquest calaix de sastre és quan es fiquen i es criminalitzen 
problemàtiques d’arrel social que s’expressen en l’espai públic, que per a 
alguns passen a ser considerades incíviques, com la pobresa, conseqüència 
d’una crisis econòmica que precisament aquestes persones són les últimes que 
l’han provocada.  Pensem que la Síndica de Greuges de Barcelona, a 
l’ordenança de Barcelona de civisme, ha tingut que cridar l’atenció a 
l’Ajuntament de Barcelona perquè no es pot sancionar a gent sense sostre.  
Aviam, nosaltres no volem arribar a aquests punts.  És a dir, que el grup 
d’Iniciativa sempre estarà en contra d’una ordenança que dóna tractament 
policial a problemàtiques d’arrel social que s’expressen en l’espai públic.  Sí 
que estarem d’acord en intentar arribar a, de manera participada, trobar com 
hem de gaudir tots de l’espai públic -de fet, es tracta d’això-, i de com hem de 
prevenir, com hem de prevenir conductes incíviques, i com aquest Ajuntament 
ha de portar polítiques socials que permetin que no hi hagi continuïtat a unes 
situacions incíviques als nostres carrers.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, ens estem anant una miqueta del tema.  Jo crec que 
precisament lo que ha explicat el senyor Francesc Sánchez és que s’està 
treballant i es portarà a la Comisió per treballar-ho, no?  Jo crec que llavors és 
quan hi haurà l’espai per debatre-ho àmpliament. 
 
MANEL CLAVER 
 
Però és una premissa.  
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, no considero que hagin marxat gaire del tema.  En tot cas les ordenances 
del civisme a nosaltres no ens fan cap mena de gràcia i pensem que no han 
contribuït en absolut a establir un marc de convivència.  Al revés, han viscut 
processos de conflicte social, han criminalitzat determinades formes de vida, 
han criminalitzat determinats col·lectius, especialment joves i especialment 
pobres.  Nosaltres entenem que és un tema punxegut, perquè com que una 



 

ordenança de civisme és... justament ho acaben de dir, un calaix de sastre on 
s’hi regula tot, em sembla que si no estem per l’ordenança de civisme estem 
perquè es cometi tot allò que regula l’ordenança de civisme, no?, que es pintin 
parets, que es trenquin mobiliaris urbans, que es violin dones, que... qualsevol 
cosa que hi càpiga dins de l’ordenança de civisme.  No és en absolut així, eh?, 
no és en absolut així, i la mateixa preocupació la podem compartir entre tots.   
 
Nosaltres, en tot cas, hem intentat donar una sèrie de voltes al voltant de la 
necessitat o no d’una ordenança de civisme.  Nosaltres entenem, i volem 
també que ho sàpiga el públic, o la ciutadania, que la gran majoria de coses 
que estan regulades en una ordenança de civisme, estan regulades abans 
també en altres ordenances municipals disperses, fragmentades, etc., 
cadascuna en el seu àmbit, però ja estan regulades.  És a dir, que perquè 
l’ordenança del civisme digui que no es pot trencar un contenidor, no vol dir 
que no hi hagi ja una ordenança que ho digui també, i que hi hagi unes 
sancions previstes.  Això no s’ho inventa l’ordenança de civisme i no fins al 
moment de tenir una ordenança de civisme o no es pot anar pel món agafant 
containers i tirant-los pel carrer.  No va així la cosa, no?  Vull dir, ja hi ha moltes 
coses o la gran majoria, la immensa majoria de coses ja estan regulades.   
 
Nosaltres entenem, a més a més, que fora del context local hi ha un context 
global en què les ordenances de civisme han servit a una causa, una causa 
ideològica, no?, que ha estat situar els debats municipals en l’àmbit propi... que 
li és propi a l’ordre, a l’autoritat i a la dreta, i sobretot en temes de... en 
moments de crisi i en moments de manca de temàtiques a treure, doncs l’han 
utilitzat molt sàviament.  Vull recordar, no?, quines són les ciutats emblema que 
han promogut ordenances del civisme; la va promoure Convergència i, de fet, 
amb bastanta gràcia, a Badalona, i el resultat és que hem tingut conflictes 
racistes a Badalona, hem tingut un Partit Popular que és el més racista de 
l’Estat espanyol a Badalona, i ha pujat perquè s’ha situat segurament doncs tot 
un debat i una conflictivitat en un àmbit d’ordre i autoritat, per comptes de en un 
àmbit de solidaritat, de convivència, etc.  I ha estat una jugada que li ha passat 
factura justament a Convergència a Badalona, per exemple, no?  O a 
Barcelona li ha passat exactament el mateix, no?, amb la volutat de poder 
establir un marc de convivència a la rambla, al barri gòtic, al raval, etc., el 
govern del PSC-Iniciativa promou una ordenança de civisme que acaba 
promovent portades de La Vanguardia completament lamentables, amb 
operacions de Mossos d’Esquadra completament lamentables, detenint 
prostitutes perquè sí, després deixant-les anar, no sabent què fer-ne, multant 
indigents... Hi ha indigents que acumulen 40 multes.  Com ha de pagar multes 
un indigent?  Vull dir, és una contrarietat en si mateix, etc. 
 
Vull dir, ha estat utilitzat, i per això també ens fa enormement por la paraula de 
l’ordenança de civisme, i enormement respecte.  Ha estat utilitzat per una sèrie 



 

de... bueno, per prendre partit en un altre àmbit que no és el de resoldre els 
problemes concrets, sinó el d’articular espais ideològics i, per tant, discursos de 
por, d’ordre, de seguretat, etc. 
 
Entenem que a més a més hi ha una introducció, que entenem que és 
estàndard, eh?, que no l’ha pensat el Partit Popular expressament per a 
aquesta ciutat, que és: hi ha una creixent angoixa pels actes de vandalisme, 
etc., que nosaltres sincerament... no volem dir que no n’hi hagi, no volem dir... 
però no percebem que hi hagi una creixent angoixa, una creixent multiplicació 
dels actes incívics a la ciutat, més que fa deu anys.  No la percebem, al revés, 
en tot cas podríem dir fins i tot que la ciutat, respecte fa deu, quinze o vint anys, 
ha minvat en aquest aspecte.  Potser no en tots, potser se’ns escapa algun, 
però no és... en tot cas a les dades de les xifres de Mossos baixen els delictes, 
per contra del que s’intenta explicar en aquesta moció des de determinats 
discursos.   
 
Nosaltres estem disposadíssims a treballar perquè a cada problema, a cada 
conflicte, se li trobi una solució.  I a més es pensi aquesta solució no amb 
sanció, sinó en la manera de resoldre-la d’una forma més o menys estable, 
davant de cada problema que es planteja normalment a les ordenances de 
civisme, des dels gossos a les platges, fins a la mendicitat davant del 
supermercat, fins a qualsevol cosa que plantegi una ordenança de civisme 
estem disposats a parlar-la, tema per tema, i buscar-li solucions.  Perquè 
òbviament sancionar per orinar pot tenir... o sigui, és obvi que no s’hauria 
d’orinar, però a més a més pot tenir també altres solucions.   
 
A mi m’agradaria recordar el que l’ordenança de Barcelona sanciona més en el 
balanç que es va fer l’any passat, crec, de la seva aplicació.  Sanciona la 
degradació visual de l’entorn urbà, principalment per pancartes i cartells.  
Parlem-ne, perquè hi ha solucions, perquè hi ha cartelleres, perquè hi ha altres 
maneres de possibilitar que es pugui tirar endavant això.  Sanciona la 
mendicitat, aplicant-hi multes, mai ha resolt mai ningú la mendicitat a través de 
posar-hi multes, en tot cas l’ha externalitzat a un altre municipi, i aquest altre 
municipi si és al costat de Barcelona podem ser nosaltres perfectament.  Hi ha 
un... sanciona l’ús inadequat de l’espai públic per jocs.  Parlem, a veure si no 
podrem jugar, perquè de places plenes de terrasses on ja no s’hi pot jugar sí 
que n’hi han ara mateix, per tant anem a fer combinables les dues coses.  
Ocupació de l’espai públic per a l’oferiment i demandes de serveis sexuals.  No 
ha baixat en absolut la prostitució a Barcelona, per molt que es multi i es facin 
operacions espectaculars La Vanguardia i els Mossos.  Etcètera.  El consum de 
begudes alcohòliques envasades, però les no envasades sí que es poden 
consumir.  Són una sèrie de problemes que toquen a àmbits molt diversos, 
tractant-los en una sola ordenança a nosaltres ens fa molta por, perquè 
entenem que ve donat per un cert discurs i per una certa voluntat ideològica de 



 

centrar el debat en l’ordre i l’autoritat.  Estem disposats a treballar-ho un a un, 
cada problemàtica.  Ja hi ha regulacions específiques per a moltes d’elles, però 
a més a més hi ha una qüestió a sobre, no?, que s’estan fent ordenances de 
civisme, que ja dic, van sortir en un moment de pressió ideològica o el que 
sigui, o de debilitat ideològica per part dels altres, però en tot cas cada municipi 
està establint les seves pròpies ordenances municipals.  Llavors acabarem 
tenint un país on un no sabrà si pot anar amb una llauna de cervesa en un 
municipi i serà multat o a l’altre no, si podrà orinar a la platja o no en un 
municipi, o si podrà anar amb samarreta a Vilanova, ai, sense samarreta a 
Vilanova, però amb samarreta a Sitges, no?  Ja hi ha el Departament d’Interior 
que va anunciar fa poc que estava preveient elaborar una ordenança de l’espai 
públic d’aplicació a tot el territori, per la qual cosa trobem sobrer dedicar-nos 
nosaltres ara a establir les nostres pròpies lleis del nostre feu particular de 
Vilanova i la Geltrú, entre altres coses perquè porten a una regulació municipi 
per municipi força complicada. 
 
I això, trobem justament això, trobem que nosaltres no ens posarem, no 
caurem o no volem caure en la trampa de posar-nos ara a discutir de tot aquest 
munt de temes tan dispars entre ells, com pot ser des de pixar fins a temes de 
pobresa, fins a temes d’habitatge, d’ocupació, dels gossos a la platja... o sigui, 
temes que no tenen absolutament res a veure entre ells, tractar-los tots junts, 
perquè ja sabem per on va això, ja sabem quins resultats ha donat ideològics i 
polítics en cadascuna de les ciutats on s’ha aplicat, quins han estat els 
resultats, i nosaltres no pensem votar a favor d’aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Per una qüestió d’ordre.... 
 
ALCALDESSA 
 
Disculpi, senyor Rodríguez, li estava donant la paraula però no hem acabat el 
torn de paraules. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Però li demanava per una qüestió d’ordre, i per tant no dintre del torn de 
paraules. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
I li demano concretament a vostè, com a presidenta i com a responsable 
d’ordenar el debat en aquesta sessió, que cridi l’atenció en aquells regidors que 
en les seves intervencions faltin al respecte a persones o a les organitzacions 
polítiques que representem les persones.  I en la darrera intervenció hi ha 
hagut un insult a la nostra organització política i per això li demanaríem la seva 
intervenció en aquests casos.  Un pot defensar les idees que les vulgui 
defensar, amb un límit que és el respecte a les altres idees.  I entenem que 
això no s’ha fet d’aquesta manera. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez, comparteixo que hem d’acurar el que diem en aquest Ple, i 
si observo actuacions i insults intervindré.  No m’ha semblat que les 
manifestacions que el senyor Arrufat ha fet fossin així, però si vostè ho 
considera així pensi que aquesta alcaldesa, quan vegi una situació d’aquestes, 
ho tindrà molt en compte. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Si ho diuen per racista... sí?  Van ser condemnats per un tribunal per distribuir 
propaganda racista.  No ho dic jo, ho diu la justícia.  Oh, i tant!  Propaganda 
xenòfoba i racista, distribuïa Xavier García Albiol a Badalona i per això es va 
ordenar retirar els tríptics. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat.  A veure... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Demano que tot això consti en acta per si procedeixen, per si procedeixen 
accions legals. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, i deixem aquest tema.  I en quant a la demanda del senyor Rodríguez, 
ho comparteixo. 
 



 

Sí, torno a dir, estàvem parlant d’una ordenança de convivència i de fer el pas 
a treballar-ho a la Comisió Informativa, eh?, per això abans quan començàvem 
jo crec que ens hem de cenyir una miqueta als temes que parlem i no ana’ns-
en dels temes, perquè sinó això serà un debat interminable i ademés que 
també no tindrà sentit. 
 
Últimes paraules sobre aquest tema.  La senyora Grifell i després li passem la 
paraula al senyor Sánchez. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres per posicionar el grup socialista 
municipal el que hem de dir també respecte a aquesta moció és que nosaltres 
no estem d’acord, òbviament, amb el que és la part expositiva de la moció, ni 
amb l’esperit de la moció per tot el que representa, que és molt orientada a la 
part punitiva i sancionadora.  I bàsicament perquè... per diferents motius, no?  
Perquè en realitat no és cert que no hi hagi regulació sobre temes d’ús de 
l’espai públic, d’ús inadequat de l’espai públic.  Hi ha diferents regulacions amb 
diferents sancions, que això existeixen des de fa molts anys, i de fet aquestes 
sancions són en les que es basa el servei de mesures alternatives, que saben 
que és aquell servei que va iniciar-se l’any 2006, que són en aquelles sancions 
d’ús inadequat de l’espai públic, que són faltes que es considera que es pot 
proposar a la persona que ha comès la falta, se li proposa en lloc de pagar la 
multa, se li proposa fer un treball comunitari.  O se li proposa fer algun tipus de 
treball que sigui més socioeducatiu, no pas sancionador ni punitiu.  I de fet 
aquest servei de mesures alternatives està tenint, o ha tingut resultats molt 
positius en tots aquells, sobretot els menors, que són aquells que més crec que 
ens importa com a societat, en tots aquells no hi ha hagut cap reincidència de... 
diguem de la gent que s’ha acollit en aquest servei.  Després hi ha els adults, 
que aquests ja costa més d’entrar en aquest servei.  I després també, perquè 
tal com ha dit el regidor Sánchez, això s’estava treballant també des de 
l’anterior legislatura, bàsicament amb la idea d’unificar, d’englobar en una sola 
ordenança, d’englobar i actualitzar el contingut, perquè de fet la societat també 
ha canviat les dinàmiques d’utilització de l’espai públic i per tant això s’estava 
treballant, però molt des del punt de vista, no tant sancionador ni punitiu, sinó 
des del punt de vista preventiu, per allò també que s’ha comentat abans en les 
anteriors exposicions, des del punt de vista preventiu i de no criminalitzar 
situacions socials, i sobretot també molt des del punt de vista socioeducatiu.  I 
per això precisament, com que és un tema també molt complicat i molt 
punxegut, com han comentat abans, és un tema de que es pretén sempre 
treballar amb el màxim consens i per això no s’havia pogut tampoc arribar a 
finalitzar.  Però des d’aquest punt de vista, i ja dic, tenint en compte que la part 
expositiva i l’esperit de la moció no ens sembla bé i no estem d’acord, sí que 
estem d’acord amb la proposta de transacció, de dir doncs bueno, d’aquí 



 

emplaçar el govern a que d’aquí dos mesos presentin el treball que s’ha 
realitzat.  Jo crec que llavorens també, tenint en compte la participació de tots, 
podrem també dir... aportar el nostre punt de vista ideològic dels diferents 
grups i també de la societat civil.  Per tant, nosaltres pensem que és... 
acceptem aquesta transacció i òbviament dir que vetllarem de que no 
s’incorpori aquesta visió tan sancionadora, i sobretot que no s’incorporin 
elements que tenim a l’entorn, sobretot també a nivell estatal en aquest sentit, 
no?  Per tant, moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé. Gràcies, senyora Grifell.  Senyor Sánchez, en nom del govern. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ  
 
Bé, en primer lloc doncs per marcar una mica també... nosaltres volíem fer un 
debat bàsicament de forma.  Jo crec que la gent ha entrat al contingut i per tant 
aquest grup doncs entra en el seu contingut, no?  Primer per valorar alguna de 
les intervencions, que em sembla que aporten un cert apriorisme ideològic, 
no?, i que també doncs vull recordar a tots els regidors d’aquest Consistori si 
poden manifestar si aquest equip de govern, en el temps que porta governant, 
ha manifestat doncs algun tipo de voluntat impositiva des del punt de vista de 
l’ordenança, si ha fet algun tipo d’actuació que permeti valorar que tenim una 
actitud doncs que tendeixi a la sanció i no a la prevenció.  I crec sincerament 
que... i ho puc dir-ho i manifestar-ho àmpliament que no, no?  I per tant, aquest 
apriorisme ens preocupa, perquè nosaltres ja veu que de les primeres coses –i 
això ho hem parlat abans amb la senyora Grifell-, de les primeres coses que 
hem valorat, i amb la gent del PP, que també ho han entès quan els hi hem 
plantejar, era que nosaltres com a govern no plantejarem mai una ordenança 
de civisme, en tot cas plantejarem una ordenança de convivència.  Perquè els 
conflictes no es generen per l’existència d’un espai públic, o per la creença o 
no per part de vostès o de nosaltres de que una actitud en concret sigui millor i 
pitjor; jo sincerament crec que una ordenança de convivència ha d’anar més 
enllà de la ideologia, i ha d’anar a intentar regular allò que sí que és important, 
que és que els ciutadans de Vilanova i les ciutadanes de Vilanova puguin viure 
en pau, i en pau vol dir acceptant-nos uns i uns altres com som, i buscar els 
llocs d’encontre i no les diferències.  I aquesta és la voluntat sota la que aquest 
equip de govern treballarà qualsevol ordenança de convivència.  No sobre la 
voluntat d’imposar, ni sobre la voluntat de sancionar, ni sobre la voluntat de 
generar més diferències entre la societat.  És evident que estem patint una crisi 
econòmica, però també estem patint una crisi de valors, i no de valors des del 
punt de vista ideològic i conceptual, o des del tradicional eix esquerra-dreta, 
sinó des dels valors que ens han fet créixer com a societat democràtica.  I és el 
fet de que la gent entengui i pugui compartir que els espais en els quals tots hi 



 

estem vivint, doncs hem de tenir una comoditat entre tots, i això crec que és 
responsabilitat d’un govern municipal, com a mínim responsable, el fet de 
plantejar-li als altres equips... als altres grups municipals i també a la ciutadania 
quin és el marc sobre el qual volem traçar la nostra relació de convivència.  No 
sobre el qual volem sancionar la gent o imposar una forma de vida 
determinada, perquè les formes de vida les escull cadascú les seves.  El que 
no pot fer en cap cas cap govern, i aquest no ho farà, com a mínim aquest, no 
sé si altres ho volen fer, altres pobles ho han fet, aquest no ho vol fer.  La forma 
de vida de cadascú l’escull cadascú, el que hem d’intentar conviure entre tots, 
o compartir entre tots és com som capaços de traslladar aquestes diverses 
formes de viure que tenim entre tots en un espai comú.  I això no es fa a través 
de la sanció exclusivament, és evident que hi ha un moment determinat que pel 
fet de que una persona o un grup de persones alterin de forma conscient i 
constant l’àmbit de convivència, s’haurà d’actuar, i que ja hi han lleis que això 
ho permeten, ja hi ha normativa d’altres àmbits que ho permeten.  Però el que 
ha de tractar un govern municipal, i això és el que entenem nosaltres, és que 
l’espai que compartim entre tots sigui un espai que podem compartir entre tots, 
que no sigui un espai d’ús exclusiu d’una part o d’una altra.   
 
També plantejaven el tema de la mendicitat.  Home, és evident que nosaltres ni 
podem ni hem de perseguir a la gent doncs que està patint, i que per culpa de 
la crisi està al carrer.  El que sí que ha de perseguir la policia, i d’això me 
n’ocupo i em preocupo com a regidor, és de la gent que s’utilitza, que utilitza 
aquesta gent.  I això no és un problema de convivència, això sí que és un 
problema en tot cas d’utilització de la pobresa per enriquir-se personalment, 
però aquest no és un àmbit en el qual treballarem l’ordenança de convivència.  
És evident que si hi ha una màfia que utilitza les persones per posar-les als 
diferents supermercats de Vilanova, no és un problema de convivència, és un 
problema que hi ha una màfia a la qual s’ha de combatir.  Miri, li poso un 
exemple, que hi hagi gent que cremi contenidors és que a Vilanova fins a 
aquest cap de setmana teníem un piròman, que gràcies a l’actuació de la 
Policia municipal, aquest propi cap de setmana l’hem detingut.  No és un 
problema de convivència.  On tenim els problemes de convivència, en els quals 
doncs hem de trobar aquells mecanismes que ens permetin que les diferents 
opcions de vida dins d’una pròpia ciutat puguin ser fàcilment adaptables, que la 
ciutat sigui de tothom, no d’una part exclusiva.  Que ningú de nosaltres ens 
pensem que pel fet de pensar d’una manera determinada, i per això jo crec que 
una ordenança de convivència s’ha de fer des de... extraient-li tot el possible la 
ideologia, i posant al servei dels ciutadans una eina que els hi permeti doncs 
aquesta relació.  Jo crec que això hem de tractar de fer-ho, i el que plantejàvem 
en la nostra proposta de transacció no és una altra cosa que fer política.  És a 
dir, que ens presentin un document, que ens hi asseiem i que en parlem.  
 



 

El que hem volgut... amb el pacte que hem fet amb la gent del Partit Popular, i 
també s’ha incorporat –i els hi agraeixo de forma especial a la gent del partit 
socialista-, era valorar quina és la manera de discutir aquest tema.  Per això, en 
la meva primera intervenció no he volgut entrar en el fons, perquè entenia que 
aquest fons s’ha de tractar quan obrim el meló de la documentació que ens 
aportin els tècnics municipals.  Però ja els hi avanço, aquest equip de govern ni 
treballa, ni treballarà per fer una ordenança que sigui ni punitiva, ni que 
persegueixi el més pobre i el més dèbil. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Primer el senyor Álvarez, com a titular de la moció, i després fem un 
torn de paraules. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, només uns aclariments, perquè aquí s’ha discu... s’ha, diguem-ne, jo crec 
que s’ha confós moltes coses, no?  Primer de tot llegiré un pàrraf petit de la 
moció que presentem: “Una ordenança de civisme ha de ser una eina 
vertebradora que fomenti entre els ciutadans el respecte, les actituds cíviques, 
evitar tot tipus d’agressions a l’espai públic i a les propietats i, en definitiva, un 
marc comú en el qual s’estableixin les normes mínimes per a la convivència i 
les bones relacions personals”.  De tot això al final hem acabat que bueno... 
amb poc menos que...  
 
Senyor Claver, n’hi ha una cosa que té raó, educació i pedagogia, i pedagogia.  
I és que nosaltres no ens oposem a això.  Una cosa només, educació i 
pedagogia, però a més de l’educació i la pedagogia, si un nen de tres anys des 
de la finestra de casa seva veu cremar-se un container, per exemple –casos 
reals-, això sobrepassa, no és només un problema d’educació i pedagogia, 
potser el piròman aquest s’ha d’agafar.  Ja està agafat aquest piròman, sí.  
Però per exemple n’hi han altres coses que no es poden agafar perquè no 
estan prohibides, per exemple “Vilanova descarta una ordenança de civisme. 
La Policia local no pot actuar contra el botellón, no prohibit en cap normativa, 
tot i les queixes dels veïns en alguns sectors de la ciutat”. (Diari de Vilanova).  
Això no està prohibit, i em sembla que a part d’aplicar pedagogia s’ha de 
controlar segons quines coses, segons quines actituds, no? 
 
Deia el senyor Quim Arrufat que no li agraden les ordenances de civisme i 
convivència, perquè és un tema punxegut.  Evidentment, senyor Arrufat, n’hi ha 
un tema ideològic entre vostè i jo, i és que jo em vaig ficar en el seu moment en 
política perquè n’hi han temes punxeguts en els quals ens hem d’ocupar.  
Perquè els temes que no són punxeguts i que són fàcils, o que a vegades són 
menos importants, a vegades són menos importants, tot és important però n’hi 



 

han coses que més que altres.  Però els temes punxeguts són els que ens hem 
d’ocupar, amb responsabilitat, però ens hem d’ocupar d’aquestos.  Perquè 
aquests temes punxeguts, si no els afrontem a temps, després donen lloc a 
altres problemes pitjors encara.  I tenim molts exemples, no?  
 
Després una altra cosa que s’ha confós però totalment.  Escolti’m, tothom sap 
quan estem parlant de la mendicitat, entenuda com a negoci, de què estem 
parlant?  No estem parlant de la persona que no té recursos econòmics, que es 
troba en un moment de pobresa i que per això estan els Serveis Socials, 
perquè actuïn; estem parlant d’una altra cosa, estem parlant de màfies, i sobre 
això podríem estendre’ns en el debat de com funcionen les màfies i a vegades, 
com deia... 
 
ALCALDESSA 
 
No és el tema... 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Perdó, no, no, però és que ja que s’ha intentat confondre, ara aclarim.  I ja per 
acabat, i el senyor Ruiz se m’ha avançat, però només una cosa, s’ha acusat de 
racisme a un partit polític i específicament un alcalde.  No recordo, no recordo 
cap altre alcalde de Badalona que hagi rebut dos cartes públiques, obertes, de 
les dos organitzacions de gitanos que n’hi ha a Badalona, i que van escriure 
sendes cartes recolzant, recolzant les polítiques del senyor Xavier García 
Albiol.  Lo que vol dir és que no sé si és que ara els gitanos també són racistes.  
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, li accepto perquè ha estat una resposta, però crec que hauríem 
d’intentar cenyir-nos als temes que estem tractant.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Jo continuo parlant del mateix tema, tot i que vostè abans m’ha dit que m’havia 
anat a fora.  Però, aviam, jo continuo amb el mateix tema... No, aviam, no, és 
puntualitzar...  
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, un momentet.  Continuo pensant que es presenten unes 
mocions amb unes temes que crec que ens hauríem d’intentar cenyir al tema 
de la qüestió. 



 

MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa, jo intentaré ser el més breu possible... 
 
ALCALDESSA 
 
Silenci, si us plau. 
 
MANEL CLAVER 
 
Un, jo he intentat explicar que l’ordenança de convivència l’acceptàvem, els 
termes de la transaccional, però l’únic que estàvem advertint és que el que no 
volem fer és un canvi de noms.  Per què?  Perquè l’ordenança de civisme 
vostès aquí posen “sancionar”, ho diu, eh?  Té una olor que no ens agrada, ho 
sento.  I no només una olor que no ens agrada, sinó que en ciutats on s’han 
aplicat aquestes ordenances de civisme –i crec que el senyor Arrufat també ho 
ha dit i ho ha expressat-, no ha estat realment, com diria, èticament molt acord.  
S’ha utilitzat per a tot, i això per al nostre grup a Vilanova no el volem.  
Simplement precisar.  Res més, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument. No sé si se m’ha entès correctament, he dit que es crea el marc 
perquè determinats grups polítics ho utilitzin ideològicament.  I no estava 
parlant del... jo crec que no estava parlant en cap moment del govern.  I he 
posat els exemples concrets de cada ciutat, i ja està, no penso respondre-ho, 
però en tot cas jo no he dit que no volia parlar-ne perquè era un tema 
punxegut, eh?  No ha estat això el que he dit jo, en absolut. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Per tant, si no hi han més paraules passem a la 
votació d’aquesta moció amb la transacció proposada pel govern i acceptada 
pel titular de la moció.  Vots a favor d’aquesta moció?  Vots en contra?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte el vot en contra de la 
Candidatura d’Unitat Popular.  Molt bé, moltes gràcies. 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 



 

   Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (21) 
   Vots en contra: CUP (3) 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Instar el Govern Municipal a presentar, en el termini de dos mesos, els treballs 
elaborats amb relació a l’Ordenança de Convivència, que incorporin un procés 
de participació dels partits polítics i la societat civil vilanovina.” 
 
 

 10. MOCIÓ DE LA CUP, D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ IMPULSADA PER 
LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA INSTANT A LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA QUE EVITI UNA EXTERNALITZACIÓ DELS 
SERVEIS QUE FINS ARA HA OFERT L’EMPRESA PÚBLICA 
AIGÜES TER LLOBREGAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, 
veïnals, ecologistes i solidàries ha presentat a aquest ajuntament la proposta 
per debatre i aprovar la moció que insta a la Generalitat de Catalunya que eviti 
una externalització dels serveis que ha vingut prestant l’empresa pública 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) amb el següent text:  
 
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
l'any 1990, sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis 
de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el 
Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.  ATLL és 
una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 
milions de catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi 
desenvolupen. 
 
Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la 
constitució d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la 
governabilitat del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter 
públic des què l’Estat va proclamar la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent 
“texto refundido de 2002”.  
 



 

D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre 
d’altres, les competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de 
l'administració hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, 
l'article 34 del Decret Llei 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa 
d'Abastament Aigües Ter–Llobregat: “La producció i el subministrament d'aigua 
potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament 
Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de la Generalitat i, per tant, 
de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la regulació dels recursos 
hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i 
qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la 
gestió i l'explotació de les instal·lacions.” 
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en 
l’abastament d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a 
la legislació específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les 
municipalitats de garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua 
potable i el sanejament, independentment del nombre d’habitants.  
 
El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la 
regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre 
de 2011, pot comportar el desmantellament de les institucions públiques 
d’aigua cabdals per a aquest país. A les seves disposicions addicionals, per 
exemple, determina la prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la 
xarxa Ter-Llobregat, atorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació 
i l’adjudicació dels contractes administratius de gestió i prestació de serveis 
públics en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 
del 4 de novembre, i, a més, considera de manera indirecta com a ingressos de 
la Generalitat de Catalunya els drets de naturalesa econòmica aconseguits per 
l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat. 
També determina que es dissolgui l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. El 
seu patrimoni s’incorpora al patrimoni de la Generalitat i es subroga en la 
posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que fa als béns, els drets i 
les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular.  
 
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-
Llobregat afectarà negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament 
en alta a hores d'ara són prestats total o parcialment per l'empresa pública 
Aigües Ter-Llobregat, mitjançant la signatura del corresponent conveni. Una 
afectació que pot derivar en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui 
disposa el nostre municipi en base als motius següents: 
 

1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i 
configuren un servei públic bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea 



 

General de les Nacions Unides el 2010. La privatització de la gestió 
introdueix altres prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, de 
negoci i de beneficis que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació 
d’aquest dret bàsic. I l’ajuntament, com administració més propera a la 
ciutadania i garant dels serveis públics, no pot defugir vetllar pels béns 
comuns i garantir-los.  

 
2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en 

alta, i la repercussió al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà 
de recuperar el capital inicial de la inversió (el valor pagat a la Generalitat 
com a conseqüència de la concessió, sinó també pagar el deute actual, 
eixugar el dèficit d’explotació existent, i pagar els beneficis industrials i els 
dividends. Això apart dels generosos sobrecostos generats pel propi 
concessionari en adjudicar obres i serveis de construcció, reparació i 
manteniment de les infraestructures a empreses del seu propi Grup, al 
marge de concursos i de competències, un procediment prou conegut en 
les privatitzacions i que són la part més suculenta, oculta, i descontrolada 
de les privatitzacions dels serveis públics. Es calcula que el sobrecost 
estimat oscil·la entre els 30 i 50 M€ anuals i significarà que la tarifa pugui 
acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 300%. 

 
3. Perquè ATLL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels 

municipis i altres entitats locals (que hi han aportat parts importants 
dels seus pressupostos en els darrers anys), no només de la Generalitat. 
ATLL disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i ben 
conservades que suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros i 
d’infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a 
través dels seus impostos, la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament 
conectats, el cànon, i amb aportacions del Fons de Cohesió europeu que 
tenien com objectiu finançar “projectes d’inversió pública destinats a 
millorar el medi ambient”, en cap cas finançar infraestructures per fer-ne 
una explotació mercantil. 

 
4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia 

les aportacions que aquests municipis han fet per a la connexió amb el 
sistema Ter-Llobregat. Els municipis són copropietaris de les 
infraestructures, per això és inacceptable que aquest aspecte no hagi 
estat tingut en compte i que, a més a més es pretengui que el cost de 
l’aigua que acabin paguant s’incrementi des del 150% fins al 300%. 

 
5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació 

que puguin exercir els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics 
privatitzats és nul o extremadament complex, com es va evidenciar durant 
la nevada del març de 2010 on més de 200.000 persones es van quedar 



 

sense llum, o el recent conflicte al Poblenou de Barcelona amb el gas 
(Gas Natural), l’electricitat (Endesa) i l’Aigua (AGBAR) donant-se els 
culpes l’una a l’altre i dilatant lamentablemetn la solució i on s’han vist 
afectades 4.000 famílies. 

 
6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat 

ja que el servei en alta a mans d’una empresa que també sigui 
distribuïdora en baixa significa un clar abús de posició dominant i 
contradiu l’article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la 
Competència d’Espanya, i l’article 102 sobre abús de mercat del Tractat 
de Funcionament de la Unió Europea.  

 
 Atès que la dissolució de l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i la 

posterior privatització del servei d’abastament d’aigua en alta del sistema 
Ter-Llobregat no se sustenta sobre cap document ni argumentari que 
justifiqui el procés d’externalització d’ATLL, sinó que es tracta d’una 
decisió arbitrària i sense cap fonament ni rigor tècnic, ni econòmic, ni 
social, ni ambiental, ja que:  

 
7. No hi ha cap justificació tècnica. ATLL és una empresa eficient que 

subministra anualment un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment 
del 95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública 
del món per la Global Water Awards. 

 
8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa 

perfectament viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I 
això que ha hagut de suportar càrregues de despeses d’inversió que 
corresponien al Govern, com les derivades del greu episodi de la sequera 
del 2006-2008. Malgrat tot, durant aquest període, el volum d’inversió 
d’ATLL va passar de 25 M€ a més de 100 M€ anuals. Convé recordar que 
les privatitzacions al sector de l’aigua per motius financers acostumen 
acabar malament. 

 
9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no 

només no estava al programa electoral de cap força política ni del 
Parlament ni dels municipis, sinó que amb el període que es preveu de la 
licitació, 50 anys, constitueix una hipoteca desmesurada per a l’exercici 
democràtic en el futur i evidenciant una clara pèrdua de governança. A 
més a més, el procés pateix un dèficit democràtic i una evident falta de 
transparència des del seu començament perquè els ciutadans no han 
pogut participar de cap manera en una decisió tan transcendental pels 
seus interessos. 

 



 

10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la 
gestió de l’aigua va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La 
Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als estats el bon estat de les 
masses d’aigua per al 2015. Una gestió en mans privades no possibilitarà 
les inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, 
d’aplicació del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans d'Espais 
Fluvials, etc. tant necessàries. Difícilment, per exemple, es podrà fer el 
retorn del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la 
Generalitat el novembre de 2010. 

 
Atès que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, per si 
mateix, qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels 
antecedents exposats, els grups sotasignats sol·licitem que al pròxim Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adoptin els següents acords:  
 

ACORDS 
 

“PRIMER. Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens 
d’Abastament d’Aigua del sistema Ter-Llobregat. 
 
SEGON. Rebutgem que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat, pagat parcialment 
per aquest municipi, sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense haver 
consultat a aquest ajuntament. 
 
TERCER. Ens oposem a la gestió privada de l’abastament en alta d’aquest 
municipi mitjançant una empresa o grup d’empreses privades. 
 
QUART. Demanem als serveis jurídics de l’ajuntament que elaborin un estudi 
sobre els efectes que la projectada privatització tindrà sobre la prestació de 
serveis de l’aigua al municipi i, en cas que es dugin a terme, les possibles 
accions jurídiques a emprendre per oposar-nos-hi. 
 
CINQUÈ. Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits 
legals necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que 
infringeixen o simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter 
Llobregat (ATLL). 
 
SISÈ. Demanem que es traslladin els presents acords al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a Aigües Ter Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les associacions 
veïnals i entitats del municipi.” 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot dir que aquesta moció no és una moció pròpia 
de la CUP, com ja es desprèn dels acords.  La moció ens arriba de la 
Plataforma Aigua és Vida.  En tot cas l’hem entrat nosaltres, ho podia haver fet 
qualsevol altre grup. Aquesta Plataforma està integrada per més d’una vintena 
d’associacions, entre elles per exemple Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona o l’Associació en defensa de l’Ebre.   
 
És una moció simbòlica i amb cert caràcter preventiu.  Amb cert caràcter 
preventiu més que res perquè davant d’allò que sembla que com s’està anant 
per part de la Generalitat o que hi ha intenció o que s’està mirant, que és la 
privatització o en aquest cas l’externalització d’un servei que fins ara doncs 
feia una empresa pública, doncs s’ha presentat aquesta moció una mica 
perquè sinó a vegades ens trobem que quan reaccionem les coses ja han 
passat, les coses ja s’han fet i ja no hi ha tornada enradera.    És una moció 
que va en el sentit del que ha defensat sempre aquest grup respecte a la 
conveniència de que els serveis que considerem d’interès públic i d’interès 
general es donguin des de l’administració pública o bé des d’empreses 
públiques.   
 
Entenem que el subministrament d’aigua és un d’aquests serveis fonamentals i 
que cada dia ho serà més.  Per tant, ens preocupa que s’estiguin privatitzant 
en alguns llocs, en alguns països, aquest tipus de servei i que això pugui 
arribar a casa nostra.  Fins ara hem tingut la sort de que tant l’abastament de 
l’aigua des del seu inici, des del que és la captació, l’abastament en alta i en 
aquest cas a Vilanova doncs fins a l’usuari final, doncs tot va a través 
d’empreses públiques; en un principi a través d’Aigües Ter Llobregat, i 
finalment a través de la Companyia Municipal d’Aigües. 
 
Doncs bé, com deia abans, sembla ser que des del govern hi ha certa voluntat, 
o com a mínim s’està mirant, s’està temptejant de fer una concessió d’aquesta 
empresa a 50 anys, i ens preocupa sobretot perquè no hi han uns arguments 
vàlids, clars, o que almenys nosaltres creiem que es pugui recolzar aquesta 
decisió.  No hi han arguments perquè no hi ha cap mena de justificació 
tècnica, Aigües Ter Llobregat és una empresa que funciona, que funciona bé, 
fins i tot l’any passat se la va considerar com la segona millor empresa pública 
del món pel que fa a la gestió d’aigües, per la... per una associació.  No hi ha 
justificació econòmica, és una empresa que està donant superàvit, està donant 
benefici, en els darrers anys al voltant de 7 millons d’euros.  No hi ha una 



 

justificació social, no es millora absolutament res.  No hi ha una justificació 
ambiental, sabem que normalment doncs per temes ambientals la millor gestió 
es fa quan es fa públicament, no quan es fa des d’una empresa privada, que al 
final l’única cosa que interessa doncs és generar benefici. 
 
I ens preocupa perquè un cop eliminats tots aquests arguments que podrien 
ser doncs interessants o positius, o que podrien ser d’interès general, només 
ens en queden dos. El primer és la necessitat de finançament per part de la 
Generalitat; entenem que en la situació de crisi actual la Generalitat busqui 
vies alternatives de finançament, però no quan aquestes vies impliquen la 
pèrdua d’una empresa pública o l’externalització en aquest  cas d’un servei a 
50 anys, que sabem que 50 anys és molt temps i que segurament mai més 
tornarà a ser ni controlada ni gestionada públicament. 
 
I l’altre argument que hi pot haver, doncs bé, és un argument que ja fa temps, i 
sobretot en època de crisi, doncs que cada vegada va prenent més 
importància, que són les pressions per part d’empreses privades, que al final 
vénen controlades des de bancs, doncs per tal d’aprofitar aquesta crisi, 
aquestes problemàtiques en la caixa de les administracions, doncs per fer 
negoci, per agafar empreses públiques que més o menys funcionen, que tenen 
benefici, i que per tant poden ser molt interessants per gestionar-les de forma 
privada.  En aquest cas estem parlant d’AGBAR, però bé, en aquest Estat ja fa 
anys que en vem aprendre d’això, va passar amb FECSA, va passar amb 
REPSOL, va passar amb RENFE, totes aquelles empreses que en el seu 
moment es privatitzaven ben bé amb uns criteris, la veritat, bastant dubtosos, 
que finalment han esdevingut grans empreses, grans multinacionals que han 
generat multitud de beneficis.  Com dèiem abans, una vegada es privatitza, 
una vegada es concessiona un servei d’aquest tipus, és molt complicat tirar 
enrere.  Els darrers dies estem veient com des d’Argentina d’intenta tornar a 
agafar el control d’allò que s’entén que és algo prioritari per al país i que és un 
bé interessant per a tot el país, com és YPF, doncs se’ls tracta pràcticament 
de delinqüents pel sol fet de posar-ho sobre la taula.  I el que estem anant, 
doncs com dèiem és a que es fagi una concessió a una gran empresa, a 
AGBAR, una empresa que gestiona sota uns criteris privats, en principi, ens 
imaginem, sabem com va el país, coneixem les empreses que hi ha al país i 
desgraciadament la Companyia Municipal d’Aigües de Vilanova no té 
l’envergadura per comprar-ho, potser vindrà una altra empresa multinacional 
de fora, però bé, en tot cas, ens és igual si es diu AGBAR, es diu SOREA o es 
diu un altre nom, però el que tenim clar és que per a aquest grup municipal 
algo que entenem d’interès general, d’interès públic, ha d’estar gestionat des 
d’una empresa pública i per tant doncs hem volgut presentar aquesta moció, 
que el que ve a demanar doncs és que es reconsideri i que es blindi aquesta 
empresa i que la gestió de l’aigua, que com deia abans cada dia serà més 
important, no es fagi des d’una empresa privada.  Gràcies. 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa, gràcies senyora alcaldessa.  Aquesta moció 
condiciona a priori un debat que encara és inexistent, perquè no hi ha cap 
proposta ni s’ha fet cap tràmit des de la Generalitat de Catalunya per iniciar la 
concessió de l’empresa Aigües de Llobregat, i és per això que el govern li ha 
demanat que la deixés sobre la taula per tal de debatre-la de forma oberta 
quan realment hi hagués aquesta opció.  Entenc que no la deixen sobre la 
taula? 
 
MARC FONT 
 
Bé, com ja he dit abans, si aquest procés no ha de tirar endavant, tampoc 
estem aprovant res que vagi en contra del govern de la Generalitat.  En tot 
cas, si no tira endavant, s’entendrà que el Ple de l’Ajuntament li dóna suport a 
aquest fet de que no tiri endavant.  Però, com deia abans, entenem que 
sempre les coses van molt ràpides, que sempre anem tard, no per res, vull dir 
per les pròpies dinàmiques, i per tant, tot i que de moment és preventiva, bé, 
entenem que és interessant i que no és sobrera que s’aprovi en aquest Ple. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Molt bé, doncs llavors per posicionar el govern.  El govern s’abstindrà en 
aquesta moció, perquè a més a més m’agradaria aclarir que hi han... es 
barregen temes, no sé si en l’exposició de motius ja, o en l’exposició que ha fet 
vostè senyor Font, no és el mateix externalitzar que privatitzar.  Això està clar.  
Aquest Ajuntament també té empreses externes, com podrien ser la jardineria, 
com podria ser la neteja i la recollida d’escombraries, i això en cap moment vol 
dir la privatització d’una empresa pública.  I tota l’estona anava barrejant 
privatitzar i externalitzar, i ben bé no és el mateix.   
 
Després parla de que l’aigua és un bé públic.  Evidentment, l’aigua és un bé 
públic i l’energia també, i en aquest cas doncs escolti’m, l’energia la tenim 
privatitzada per FECSA-Endesa, també les comunicacions són un bé públic i 
també estan privatitzats en aquest país i com tantes d’altres coses.   
 
Evidentment en la moció es barregen vàries, vàries... varios temes tractant-los 
tots en el mateix pla.  Que aquest Ajuntament es comprometrà evidentment a 
mantenir com a bé públic l’aigua, això està clar i des d’aquí s’agafa el 
compromís.  Ara, diferent és la manera en la que es farà la gestió o la manera 



 

en la que una institució pot gestionar aquest servei.  I evidentment, des del 
govern de la Generalitat s’estan plantejant qualsevol opció, imagino que per la 
situació econòmica que han trobat i per la situació d’urgent necessitat de sortir-
se’n, i evidentment intentaran fer-ho des de la responsabilitat i amb eficàcia i 
eficiència, i és per això que l’equip de govern s’abstindrà.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, breument, perquè bàsicament doncs en l’exposició de motius el regidor 
Marc Font doncs crec que també doncs ha situat els temes, independentment 
de la barreja del concepte externalització-privatització.  Creiem en el caràcter 
preventiu, nosaltres entenem doncs que els béns públics i en aquest cas 
l’aigua, doncs té majors garanties a partir d’un sistema públic també de gestió, 
i amb les garanties, i en aquest sentit donarem suport a la moció i tant de bo, 
doncs l’energia, com també bé públic, tant de bo hagués també estat doncs 
gestionada i servida des de lo públic.  Així ens trobem amb el que ens trobem.  
Donarem suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Veig que l’argentinització de la política arriba també a la 
nostra ciutat en aquest cas, no?  Una altra prèvia, l’argentinització de la 
política, dic, perquè recentment acabem de saber... suposo que ha quedat clar 
no?  
 
Una altra qüestió prèvia, abans de posicionar-nos sobre la moció que ens 
presenten, perquè crec convenient deixar-ho clar, eh?  El nostre grup 
municipal intentarà, ho ha fet sempre i ho continuarà fent sempre, posicionar-
se en les mocions i en totes les qüestions que sorgeixin en el debat, d’acord 
amb allò que certament sabem i pensem.  I tenim la necessitat de dir-ho i de 
reafirmar-ho, perquè em dóna la impresió de que tothom no actua igual, no?, i 
per tant crec que és necessari deixar clar que l’actuació del nostre grup i el 
posicionament del nostre grup serà amb independència de que les mocions 
puguin acabar aprovades o puguin acabar rebutjades.  Nosaltres defensarem 
allò que pensem. 
 



 

Per si algú del govern encara no se n’ha enterat, és cert que el govern de la 
Generalitat té la voluntat, més o menos expresada, d’externalitzar la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat.  Externalitzar la gestió d’Aigües Ter Llobregat, això jo 
crec que ho han tingut clar, i ho explico per si algú del govern municipal encara 
no se n’havia adonat, no?  I això no és res absolutament dolent, com ja s’ha 
dit.  Hi han molts serveis municipals que estan externalitzats, la neteja viària 
mateix, la recollida d’escombraries mateix, i les administracions acudeixen a 
l’externalització dels serveis públics sense que deixin de ser serveis públics.  I 
per tant és un procediment que és normal, que és habitual i que, escolti’m, 
com a mínim a nosaltres no ens avergonyeix absolutament de res.  En tot cas, 
amb qui hauria d’avergonyir és amb tots aquells que provoquen una 
determinada situació que fan que no hi hagi cap altra sortida que la de recórrer 
a l’externalització de serveis públics, com per exemple aquells que van deixar 
Aigües Ter Llobregat en el seu moment amb un deute de més de 800 milions 
d’euros.  La moció parla de l’Agència Catalana de l’Aigua, 1.300 milions 
d’euros més de deute.  O aquells que... no sé, per exemple, ara acabo de 
veure també que la Generalitat acaba de presentar 270.000 factures amb data 
anterior a 31 de desembre de 2011, per un import de 1.984 milions d’euros 
pendents de pagar.  Home, potser aquells que han dut la situació de les 
finances públiques en aquest límit, que després siguin els que diguin que, 
escolti’m, s’ha de conservar lo públic, s’ha de conservar lo públic, quan 
precisament el que es carrega lo públic són aquestes actituds, home, ens 
sembla molt fora de lloc, no?  Per tant, al nostre grup municipal no és que li 
faci cap il·lusió externalitzar el servei públic que presta l’Agència...  Aigües Ter 
Llobregat, disculpin, Aigües Ter Llobregat, no ens fa absolutament cap il·lusió, 
però entenem que en aquestes situacions doncs segurament és una mesura 
que és la menys dolenta precisament per garantir la continuïtat del servei 
públic de prestació d’aigua i la continuïtat del servei públic del cicle de l’aigua, i 
per aquest motiu no tenim absolutament cap recança en votar en contra 
d’aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt bé, després de la intervenció del portaveu adjunt del govern de la 
Generalitat, intentaré posicionar el grup municipal socialista de Vilanova i la 
Geltrú, no?  En tot cas deixi’m dir que el govern de la Generalitat ja fa dos 
anys que governa, casi, casi, i són dos pressupostos el que ha aprovat, no?, i 
a 31 de desembre del 2011 ja feia un any que estava governant.  Ho dic per 
aquestes factures que vostè diu, ja feia un any i pico que l’actual govern, amb 
el suport del seu partit, estava governant, no? 



 

 
Entrant a la matèria i entrant a la moció, es diu pròpiament a la moció, no?, 
l’aigua a Espanya i Catalunya, per Llei és de titularitat pública.  L’aigua, per 
tant, és un dret de les persones i com a tal entenem que correspon als poders 
públics doncs vetllar per la seva conservació i garantir-ne el seu accés.  
L’abastament d’aigua, a més a més, és una competència local en l’ordenament 
jurídic d’aquest país, tal i com senyala doncs la pròpia Constitució, així com la 
legislació del règim local, no? A més a més, i em sembla que també ho diu en 
el text de la moció, des de la promulgació de la Ley de Aguas de l’any 1879 
fins a l’actualitat, i a més a més també ho diu la Directiva europea del marc de 
l’aigua, es defineix que l’aigua és un bé públic que s’ha de preservar dels 
riscos de la seva mercantilització, que l’aigua no és un bé comercial com els 
altres, sinó un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal, no?  I per 
tant, per a nosaltres és indispensable fixar el límit clar entre la gestió que pot 
ser encomanada a l’empresa privada en aquest cas, i la que s’ha de mantenir 
potestativament dins de la regulació pública, en tant que és un servei públic 
estratègic. 
 
L’any 90, l’any 1990 es crea l’empresa pública de la Generalitat d’Aigües Ter 
Llobregat, que absorbeix les concessions i també els actius patrimonials de 
l’administració general de l’Estat i dels ens locals que havien compartit fins a 
aquell moment doncs les inversions de la xarxa i les instal·lacions a portar 
d’aigua en la regió metropolitana de Barcelona.  Com a conseqüència d’això, 
des del seu inici ha tingut un govern compartit entre el món local, per aquesta 
xarxa en alta, i la Generalitat, i això ara mateix es trenca amb la proposta que 
hi ha sobre la taula per part del govern de la Generalitat.   
 
Jo només vull recordar que Aigües Ter Llobregat dóna abastament gairebé a 
una població de gairebé 5 milions d’habitants, i més de 100 municipis.  I que a 
més a més deixi’m dir que la Llei de simplificació i millorament de la regulació 
normativa, és a dir, la Llei òmnibus que es va aprovar el desembre de l’any 
passat, trenca l’esquema de governança que hi havia des de l’any 90 a 
l’integrar la gestió del servei d’estament en alta exclusivament a la Generalitat, 
en concret a l’Agència Catalana de l’Aigua; es crea a més a més el Consell de 
la xarxa Ter Llobregat, que s’esperava que s’assumís les funcions que havia 
vingut realitzant el Consell d’Administració paritari de l’ATLL.  El redactat final 
de la Llei, així com el desenvolupament de les funcions d’aquest nou Consell 
de la xarxa Ter Llobregat, proposats en la reforma dels estatuts de l’ACA –que 
estan actualment en tràmit, si no m’equivoco-, revelen que la Generalitat li 
atribueix un caràcter merament consultiu i no executiu en la gestió d’aquest 
sistema, que nosaltres entenem que ha de ser compartit entre el món local i 
entre la Generalitat, com havia estat des de l’any 90. 
 



 

La gestió del sistema d’abastament en alta i singularment la fixació de la tarifa 
que s’aplica a les companyies de distribució, per a nosaltres és un element 
que ha de ser absolutament irrenunciable per part dels ajuntaments de la 
xarxa Ter Llobregat.  Per tant, per a nosaltres la titularitat del servei de 
subministrament en alta ha de romandre en mans públiques i ens preocupa 
que els ciutadans i les activitats rebin un servei d’abastament d’aigua de 
qualitat, a un preu acotat i amb total garantia i fiabilitat en el subministrament. 
 
És cert que una cosa és la titularitat d’un servei públic i una altra cosa és com 
es gestiona.  Per tant, es pot fer a través d’una empresa privada, a través 
d’una empresa pública, a través d’una empresa mixta i a més a més tenim 
exemples clars, jo crec que en aquesta ciutat i el conjunt del país, d’un servei 
doncs... un servei millorable, indiferentment de qui estigui gestionant.  Ara bé, 
sota el nostre punt de vista, sota el punt de vista del grup municipal socialista, 
perquè a més a més quan hem governat així ho hem defensat també, 
nosaltres creiem que en el cas de l’abastament de l’aigua, i en concret tot el 
cicle integral de l’aigua, entenem que aquest ha de ser un servei íntegrament 
gestionat des dels poders públics, per garantir primer la transparència en la 
gestió, per garantir també la fixació dels preus públics, perquè no hi hagin 
monopolis per part d’empreses que també gestionen la distribució en baixa, i 
això pot generar clarament un abús de mercat, per garantir a més a més que 
la reinversió es faci en millores de les xarxes i en millores mediambientals dels 
beneficis obtinguts amb els nostres impostos, en definitiva, no?, per garantir la 
gestió i la titularitat pública del servei.  És per això que nosaltres votarem 
favorablement a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No. 
 
MARC FONT 
 
Bé, només breument.  Quan es deia de que aquí estàvem barrejant 
privatització i concessió, nosaltres hem deixat clar que en principi sembla ser 
que la cosa va per la concessió.  Sí, no? 
 
ALCALDESSA 
 
No va per enlloc, perquè no s’ha explicat a cap Comisió ni s’ha començat a 
treballar aquest tema, tal com els hi hem dit en reiterades ocasions. 



 

 
MARC FONT 
 
La cosa ha aparegut del no res...  Vull dir, per res una cosa que ha aparegut 
del no res, veig que dóna bastant debat. 
 
Nosaltres hem dit clarament que això que en teoria ha aparegut del no res 
sembla ser que és una concessió, no una privatització, el que passa que 
bueno, tampoc hi ha tanta diferència, entre cometes.  Tenim ja una empresa 
pública que li acabem donant... bueno, qui acaba després gestionant és una 
empresa privada, al final se’ns escapa de les mans.  La cosa se’ns va 
escapant de les mans i d’aquí 50 anys, quan s’acabi la concessió, doncs 
òbviament, doncs a part de que molts no hi serem, doncs segurament ja la 
cosa no tornarà a ser mai més pública.  Quan ens deien de que l’electricitat és 
privada i va bé; home, doncs a aquest grup municipal li encantaria que 
l’electricitat, el gas, el transport i tantes altres coses importants per a tots a 
casa nostra fossin públiques.  Realment seria la voluntat, li asseguro, d’aquest 
grup municipal. 
 
És que fins i tot en aquest Estat es donen coses que entenem tan fortes com 
que per exemple una central nuclear, que pot ser una infraestructura de 
seguretat nacional, sigui privada i a sobre controlada per una empresa 
estrangera.  Per tant, sí estem a favor de que les coses es fagin des de lo 
públic i sobretot un bé que entenem tan important com és l’aigua. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Font.  Senyora García.  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  No he fet cap valoració sobre la privatització de 
FECSA-Endesa o de qualsevol altra companyia.  He dit que també eren béns 
públics i que eren privats.  No he fet valoracions de si era bo o era dolent. 
 
Sí que coneixia, eh?, la posició, el posicionament de la Generalitat, el que he 
dit, el que he dit és que encara no s’havia iniciat ni un sol tràmit per fer cap 
passa ni concessió, ni de cap altra característica. 
 
Abans parlàvem de la bona gestió de l’ATLL, doncs deixi’m que li digui que és 
veritat, que és un organisme que té més de 20 anys de funcionament i que és 
veritat que funcionava molt bé.  Però l’ATLL a dia d’avui està... Aigües del Ter 
Llobregat està molt, molt endeutada, perquè no se li ha permès repercutir el 
preu de l’aigua en els rebuts, i com a conseqüència d’això i a més a més 



 

d’haver de cobrir totes les infraestructures, la dessal·linitzadora, que les havia 
de cobrir la Generalitat i no fer-ho, doncs l’ATLL va entrar en una situació, 
cregui’m, de veritable situació de perill econòmic. 
 
Jo li he dit que evidentment una cosa és protegir un bé públic com és l’aigua, i 
això el govern de la Generalitat, com qualsevol altre govern ho farà i així ho 
demostrarem, i una altra cosa diferent és la gestió.  El govern de la Generalitat 
s’ha trobat, malgrat sigui el segon any o el segon pressupost, s’ha trobat un 
dèficit bastant important de difícil aixoplugament i ho haurà d’anar fent com 
pugui.  Jo li deia que com a govern responsable ha de gestionar amb eficàcia i 
eficiència tot allò que pugui, i si això passa per concessionar la companyia 
d’aigües, doncs passa per concessionar-la, perquè el que no se li pot criticar 
en un govern és que no busqui totes les mesures idònies per tirar endavant, en 
aquest cas de la Generalitat, endavant a un país. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, per tant, si els hi sembla, passaríem a la votació.  Vots a favor de la 
moció?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, la moció queda aprovada 
amb els vots a favor del Partit Socialista, d’Iniciativa i la CUP, l’abstenció del 
govern i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CUP i ICV (12) 
   Vots en contra: PP (3) 
   Abstencions: CiU (9) 
 

  11. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’ABOLICIÓ DE L’ÚS DE LES BALES 
DE GOMA . 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, passem per tant al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció de la 
CUP per l’abolició de l’ús de les bales de goma.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
Els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales 
de goma en manifestacions i esdeveniments públics. 
 
La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90 gr. i 
capaços d’arribar a una velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són 



 

considerats pel protocol tècnic intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys 
letals”. L’evidència però, demostra que poden causar danys permanents als 
òrgans vitals i, a més, són difícilment controlables. 
 
Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a 
l’estat espanyol són 25 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins 
avui, a causa d’aquests projectils. Per tant, el terme “menys letal” ha de ser 
definitivament considerat inadequat perquè, donat el potencial destructiu 
d’aquestes armes, no garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé 
un risc. 
 
Fa sols tres anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de 
l’impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una 
setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. El 
juliol del 2010 un altre noi va perdre l’ull dret. En les darreres manifestacions 
per la vaga general del 29-M dos nois més han perdut un ull i un altre va ser 
ferit també a la cara, però per sort podrà conservar la vista, encara no se sap 
si tindrà seqüeles. A aquests casos s’hi afegeixen ferits greus en diferents 
parts del cos – pit, mandíbula, orella, melsa, cames, etc –, fet que ens porta a 
la conclusió que cada vegada que es disparen aquestes les bales de goma 
causen afectats greus. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú demana al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’aprovació dels següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana l’abolició de l’ús de 
bales de goma, tal i com ha succeït en altres països europeus. 
 
SEGON. Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
diversos grups parlamentaris que conformen l’actual Parlament de Catalunya i 
al col·lectiu promotor de la iniciativa Stop Bales de Goma!” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, no m’estendré gaire.  La moció la presentem bàsicament i entenem que 
toca l’àmbit temàtic del que és humanitari, no?, i per tant l’entenem en termes 
humanitaris.  És una moció que hem redactat conjuntament –i saludo des 



 

d’aquí- amb l’Òscar, que és un veí de Cubelles, al qual també una pilota de 
goma li va rebentar l’ull, va perdre la visió en un ull, com tants altres joves els 
hi ha passat als Països Catalans i a l’Estat espanyol.  Aquesta setmana, a més 
a més, hem de lamentar –o la setmana passada, no recordo- la mort tràgica 
d’un aficionat a l’Athlètic de Bilbao, un noi al País Basc, per l’impacte d’una 
pilota de goma.  Perquè estem parlant d’un armament prohibit a la majoria... 
prohibit, diguéssim, retirat, no utilitzat a la majoria d’estats europeus, que 
provoca... que té bàsicament una particularitat, no?, que s’utilitza contra una 
massa però afecta una sola persona.  Afecta de forma molt violenta, concreta i 
impactant a una sola persona, malgrat el que l’aplicació, l’ús que se li vol donar 
és la de dispersar una massa.  Això té la conseqüència de que és arbitrària la 
seva trajectòria, és arbitrari també a qui acaba fent mal.  Normalment no 
acaben a la presó els qui són colpejats per una bala de goma, perquè 
probablement no acaben a la presó, no acaben sent jutjats, perquè 
probablement no són els culpables, o moltes vegades no ho són, no?, 
justament qui a la policia voldria haver tocat, o voldria haver perseguit, o voldria 
haver fet el que volgués fer.  Per això entenem que és un armament desfasat, 
que és un armament que èticament no hauria de ser utilitzat, que comporta 
més errors que encerts, que segurament és substituïble per altres estratègies o 
per altres tècniques no necessàriament violentes per regular les masses.  Que 
pensem que és una injustícia, que hi ha hagut moltes baixes ja irreparables, 
que és inhumà poder arribar a casa després d’haver sortit a festejar una final 
de futbol, o després d’haver sortit a festejar el que sigui, o després d’haver 
sortit a proclamar les pròpies idees o la... amb més o menys culpabilitat pot 
tornar a casa sense un ull, amb un punt molt foradat, tement per la vida, sent 
ingressat a la UCI o fins i tot dins d’un taüt.   Entenem que no té perquè passar 
això, no és humà, no és ètic, i per tant, per un argument principal que és 
l’humanitari, entenem que Vilanova i la Geltrú i el seu Ple doncs en aquest 
moment ens podríem posicionar, de forma simbòlica, perquè no és 
competència nostra, però signant aquesta petició, aquesta moció a favor de 
l’abolició d’aquest armament, ser el primer ajuntament que ho demana, i així 
com al País Basc doncs ha sorgit un moviment social a favor de l’abolició 
d’aquest armament, ser aquí també als Països Catalans doncs pioners en 
aquesta abolició d’aquest armament i en la reparació d’aquesta injustícia. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, per posicionar el govern i per manifestar la radical... vot favorable a la seva 
moció.  Aquest regidor i l’equip de govern consideren absolutament fora de lloc 
un ús d’un tipo d’armament des del nostre punt de vista antidemocràtic, 



 

preconstitucional i que cap govern dels que hi ha hagut fins ara, a nivell 
nacional, nacional català, per entendre’ns, ni estatal, ha tingut la voluntat 
d’eliminar-lo.  Entenem que és bo que es faci, que hi han altres formes de 
tractar doncs la violència al carrer, que no ha de repercutir cap a persones 
doncs que actuen al carrer de forma tranquil·la i que poden rebre una bala de 
goma.  Hi ha altres formes de fer, a altres països europeus això està abolit, és 
evident que hi ha altres formes de poder-ho fer i trobaran en aquest grup 
municipal i en el regidor que els hi parla un defensor a ultrança de que això 
s’aboleixi d’una forma definitiva. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, a la llista, a l’exposició de motius diu que 
n’hi han 25 persones que han quedat prou lesionades, han perdut un ull.  
Malauradament en aquest mes hem de comptabilitzar en aquest cas un mort al 
País Basc, el jove Iñigo Cavacas, que en els incidents després d’un partit de 
futbol va morir, la mort ocasionada tres dies després de rebre l’impacte d’una 
pilota de goma que li va causar una fractura cranial i una hemorràgia.  
Evidentment, crec que els poders públics i entenent que els cossos de 
seguretat de l’Estat el que han de vetllar és per protegir els ciutadans, aquest 
tipo d’antiavalots sembla ser i és convenient que es retirin.  I esperem que a 
l’igual que al País Basc, a partir de l’1 de gener ja no hi hauran, també a la 
nostra nació puguem prescindir d’aquest tipo d’arma.   
 
Però després, si bé el senyor Arrufat ha parlat d’un sentit molt humanitari, jo 
també ho faré en un sentit més polític.  Estem en un temps on part de la... una 
gran part o una considerable part de la ciutadania està considerant que es 
desmantellen drets socials i civils, i per tant la manifestació al carrer molt 
probablement augmenti.  De fet, hem tingut un 29 de març que ha quedat 
demostrat que tot i que majoritàriament aquestes manifestacions són... 
continuo dintre del tema, continuo dintre del tema, senyora alcaldessa, 
majoritàriament són pacífiques, evidentment hi han elements que entelen 
diguem aquesta.  El que volia reflexionar és que... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, l’estic escoltant amb molta atenció. 
 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  El que sí que volíem és que en un període que 
probablement tindrem al carrer més manifestacions que abans, no intentem 
criminalitzar aquests manifestants.  Aviam, jo no em surto del tema, intento no 
sortir-me, però aquí hem tingut un regidor que ens ha parlat de les factures de 
la Generalitat.  Doncs ara a mi m’agrada parlar d’un comentari, d’una 
declaració que ha fet el ministre de l’Interior, ai, el ministre de Justícia de 
l’Estat, parlant de que probablement un tipo del que són, com diu ell, la 
resistència passiva pot ser considerada un delicte, un delicte d’integració en 
organització criminal.  Aviam, anem amb compte amb les coses.  Si tenim un 
període de protestes al carrer, anem amb compte com es poden solucionar per 
bé de tothom.  Res més.  Evidentment, votem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, per no anar-se’n del tema, déu n’hi do, com a 
anècdota. 
 
En primer lloc vagi per endavant tot el nostre suport i el nostre lament per les 
persones que hagin patit ferides per aquesta... per aquest tipus de munició i 
per aquelles persones malauradament que fins i tot han perdut la vida.  Però 
no perdem el debat de vista, i jo crec que fins ara en el debat s’ha parlat només 
d’una part i escolti’m, sembla pel debat que estem tenint que els cossos, els 
cossos policials, els Mossos d’Esquadra vagin pel carrer disparant les bales de 
goma a tort i a dret. No, els Mossos d’Esquadra i els cossos policials quan 
disparen aquesta munició ho fan perquè a l’altra banda estan passant cosses, i 
precisament les coses que passen a l’altra banda, no és... no són les 
manifestacions pacífiques, no són les manifestacions dels sindicats, són lo que 
comentàvem abans, actes incívics, per dir-ho d’una forma suau.  Podríem anar 
-home sí-, podríem anar una mica més enllà, escolti’m, rebentar paradors 
d’establiments comercials, cremar establiments comercials, cremar contenidors 
a la via pública, malmetre el mobiliari urbà. Senyor Ruiz, si vostè es mirés els 
diaris, miri ja li admeto que no es llegeixi els diaris d’aquí, miri els diaris 
internacionals i veurà les portades dels diaris internacionals.  Escolti’m, si a tot 
això els cossos de seguretat tenen que anar amb un lliri a la mà per defensar 
en el ciutadans que, escolti’m, que veuen agredit el seu espai públic o que 
veuen agredides les seves propietats, escolti’m, jo crec que no ens estem fent 
una pel·lícula adequada de quina és la situació.   
 



 

El nostre grup està, pot estar d’acord en que se suprimeixi l’ús d’aquesta 
munició, però el debat no pot anar absolutament separat de amb quines eines 
han de treballar les forces de seguretat per tal de combatre aquests actes 
radicals i de violència i de guerrilla urbana.  No podem separar un debat de 
l’altre i el que provoca la moció i el que fa la moció és que... i el que diu la 
moció és que deixem els cossos de seguretat amb un lliri a la mà, i això el 
nostre grup, això el nostre grup no li donarà suport, i per tant el nostre grup hi 
votarem en contra.  Per cert, aquest mateix posicionament del Partit Popular el 
defensarem a Vilanova, però també en el Parlament de Catalunya.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies. Per posicionar el grup Socialista, nosaltres votarem a favor de la 
moció, evidentment.  Ens solidaritzem amb les víctimes, també amb la família 
de la víctima mortal que hi ha hagut a causa de l’ús d’aquesta munició.  Sí que 
hi ha una recomanació de la Comissió Europea de fa un any dient als Estats 
membres que deixessin d’utilitzar aquest tipus d’armament a l’hora doncs 
d’utilitzar-lo en manifestacions. I tant és així que a Itàlia, Regne Unit, Noruega, 
Alemanya, Suïssa o altres països l’han adoptada.  No crec que la policia 
d’aquests països vagi amb un lliri a la mà, senyor Rodríguez.  Segurament que 
hi ha altres fórmules per... segurament que hi ha altres fórmules per contindre, 
per garantir els drets i les llibertats col·lectives i també per garantir el dret a la 
manifestació de la ciutadania, segurament que hi ha altres fórmules.   
 
Crec que s’ha de mantenir el criteri de proporcionalitat entre el que s’està fent 
per una part, però també per l’altra.  Evidentment quan una part està utilitzant 
munició com és una bola, una pilota de goma disparada amb una pistola,  
evidentment està en una situació... està en una situació que com a mínim no 
és proporcional a la que utilitza la policia.  Bàsicament és això, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyor Sánchez... havia demanat la paraula... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, jo per cloure, sent el grup que feia la ponència.  Agraïm, jo crec que el... i 
no ens agrada gaire la paraula, però el sentit comú o humanitari que 
acompanya l’aprovar aquesta moció.  L’hem defensat en termes estrictament 
humanitaris.  Crec que en cap lloc diu que es deixa la policia amb un lliri a la 



 

mà, mai. Jo he estat moltes vegades a davant i no crec que tinguin intenció 
d’anar amb un lliri a la mà, no els hi veig les intencions per enlloc d’anar amb 
un lliri amb la mà per la vida.  És simplement una arma molt específica que, 
com dèiem, per un criteri molt específic que nosaltres no hem barrejat, i no 
hem barrejat per no encetar un debat molt més ampli en temes polítics, amb 
successos,  amb declaracions i amb altres lleis que s’estan desenvolupant, i 
amb tot el debat que s’està generant al voltant d’això, però que és una arma 
que per control de multituds causa mals només a una persona, i creiem que 
això és una cosa compartible per tothom, per tothom qui diu, com vostè havia 
dit doncs en algun Ple, defensar el cristianisme humà, o l’humanisme cristià o 
com se digui, que entenem que en aquest moment doncs l’ha aparcat i ja està, 
no passa res.  I quan el vol l’aparca i quan el vol l’agafa, i amunt i avall. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, val... Gràcies.  Li passo primer la paraula al senyor Sánchez, en nom del 
govern i després li passo... obriré un altre torn de paraules, senyor Rodríguez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Només per manifestar una cosa.  Aquest equip de govern, aquest regidor, 
aquest grup municipal de Convergència i Unió també li manifesta que no sé 
què votarà el nostre grup al Parlament de Catalunya, tampoc m’interessa en 
aquests moments. El que sé és el que votarà aquest regidor i votarà aquest 
equip de govern, i que pot ser diferent, perquè el nostre partit, gràcies a Déu, 
és lliure. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Nosaltres, a més a més de lliures, ens agrada ser 
coherents. 
 
Senyor Arrufat, jo, escolti’m, ja respecto que vostè no comparteixi segons quins 
valors, no?, com els de l’humanisme cristià que vostè citava, però si no els 
comparteix, com a mínim no els interpreti.  Perquè precisament, clar, perquè 
precisament l’únic grup que ha expresat que hi han dos situacions, una, la que 
pateixen les víctimes d’aquesta arma de la policia, i una altra, la que provoquen 
l’ús d’aquestes armes, aquí hi han dos costats, i en la moció i en totes les 
intervencions s’ha parlat només d’un costat.  Nosaltres precisament el que hem 
volgut posar en evidència és que l’ús d’aquestes armes no és gratuït, l’ús 



 

d’aquestes armes es produeix no a la primera de canvi, no, segons els 
protocols dels Mossos d’Esquadra es produeix després de dues advertències, i 
a la tercera és quan s’utilitzen, i s’utilitzen quan hi han actes vandàlics com els 
que vam veure el passat 29 de març a Barcelona. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant, si no hi han més paraules, passem a... vol fer una última... 
 
QUIM ARRUFAT 
A mi em preocupa pels dos bàndols.  El cap de la Guàrdia urbana de 
Barcelona, Xavier Vilaró, se li va rebentar la melsa per una pilota de goma, i 
em preocupa també la salut de la pròpia policia. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Bé, doncs jo crec que ja han donat... tothom ha expresat el seu punt 
de vista i donem per tancat aquest debat.  Passem a la votació de la moció.  
Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups i el vot en contra del... excepte el vot en contra del Partit Popular. 
 
(Aplaudiments) 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU, PSC, CUP i ICV (21) 
   Vots en contra: PP (3) 
 
 

  12. MOCIÓ D’ICV QUE INSTA AL GOVERN PER A FER EFECTIUS 
ACORDS APROVATS PER AQUEST PLE MUNICIPAL  

 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és moció d’Iniciativa Catalunya Verds per a la 
reactivació... no, moció número 12.  La moció número 12, que insta el govern a 
fer efectius acords aprovats per aquest Ple municipal. 
 
SECRETARI 
 
En el termini d’un mes. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
En el termini d’un mes. 
 
La moció que es presenta és la següent: 
 
Aquest Ple Municipal, i a proposta del grup d’ICV, ha pres al llarg d’aquest 
Mandat una sèrie d’acords, entre els quals els següents: 
 
1. Moció al Ple de 25 de juliol de 2011 sobre un Punt d’Informació Turístic i de 
Serveis a l’Estació de Ferrocarril, on el segon acord establia. “En el decurs de 
tres mesos, estudiar i redactar la viabilitat de creació permanent d’aquest 
servei d’informació i acollida als visitants i viatgers, a través d’un sistema 
telemàtic.” 
 
2. Moció al Ple de 12 de setembre de 2011 sobre la necessitat d’una nova 
escola bressol municipal, on s’establia “Instar el govern municipal a iniciar els 
treballs de planificació i projecció d’una nova llar d’infants pública a la ciutat, 
segons el resultat d’estudiar les possibles vies de finançament a curt, mitjà i 
llarg termini.” 
 
3. Moció al Ple de 3 d’octubre per mantenir i promoure una política activa de 
Rehabilitació. Al segon acord s’establia “fer una convocatòria pública municipal 
d’ajuts a la Rehabilitació a tota la ciutat, perquè de forma preventiva 
incentivem la rehabilitació a la ciutat.” Ja es disposa en  els pressupostos 
aprovats i vigents del 2012 de la partida, creada a instàncies del nostre grup 
municipal. 
 
4. Moció al Ple Municipal de 12 de desembre per tal d’impulsar una política de 
tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals. A l’acord tercer 
s’establia “Crear una mesa de treball mixta, amb representants dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de 
tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats 
municipals, per implementar-se a partir de l’any 2013.” 
 
5. Moció d’ICV per a la reducció del peatge de la C-32 al seu pas per Vallcarca 
i entrevista amb el conseller de territori i sostenibilitat“ que a més de rebutjar 
l’augment aplicat per a l’any 2012 del peatge de Vallcarca, al tercer acord 
establia “Sol·licitar la realització d’una trobada, en el termini d’un mes, de 
l’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals del Consistori amb 
l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Miquel Recoder i 
Miralles, on s’expressi el consens local sobre la necessitat que no es continuï 
penalitzant la nostra ciutat i comarca amb els peatges de la C-32.”  
 



 

ACORD: 
 
“Que el Govern municipal faci efectius els acords d’aquestes mocions ja 
aprovades per aquest Ple en el termini d’un mes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, començo amb una cita.  Diu: “Al llarg d’aquests darrers dies hem sentit a 
parlar de la necessitat d’un govern fort. Jo entenc un govern fort no com un 
govern autoritari que pot imposar les seves polítiques, sinó com aquell que pot 
prendre decisions, que pot tirar endavant les polítiques de la ciutat, que la 
ciutat necessita. I aquesta fortalesa ve de la capacitat d’articular unes majories 
de regidors del Consistori.  Hi ha dues maneres d’obtenir aquesta fortalesa: es 
poden generar majories com a resultat de les eleccions, i es poden generar 
majories... 
 
ALCALDESSA 
 
Silenci, si us plau, la regidora està parlant.  Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
... i es poden generar majories després de les eleccions.”  Extret del discurs de 
constitució d’aquest mandat i del nomenament com a alcaldesa de la senyora 
Neus Lloveras, juliol del 2011. 
 
Doncs hem vist que al llarg d’aquests nou mesos de mandat com les 
propostes de l’oposició té fetes a través, evidentment, de mocions, de forma 
general han articulat aquesta majoria de la que vostè doncs feia referència.  
Hem vist que el govern s’hi ha sumat també d’una forma jo diria que casi 
sistemàtica, o de forma general també a l’aprovació de moltes de les 
propostes que en aquest cas han vingut per part dels grups de l’oposició, 
assumint, per tant, la responsabilitat d’executar els seus acords aprovats. 
 
Vostè i el seu equip de govern han manifestat i definit en moltes ocasions la 
seva voluntat decidida de treball des de l’eficiència, des de l’eficàcia i des de la 
transparència, per fer front a allò que es comprometen, posant sempre l’accent 
en la seva determinació cap... i utilitzo en aquest cas doncs una frase que ha 
estat sempre molt usada políticament: fet i no paraules.  El nostre grup 



 

municipal doncs ha presentat en aquest... en el decurs d’aquests nou mesos 
de mandat, doncs en el Ple un seguit de mocions, i algunes de les quals doncs 
evidentment han estat aprovades, perquè han articulat aquesta majoria, i 
ademés han estat doncs amb el recolzament per part del govern.  Mocions que 
preveien doncs unes accions i uns terminis determinats.  I en aquest sentit 
doncs volem valorar doncs el compliment d’aquest seguit de mocions i acords 
que teníem.  
 
Acordàvem disposar en tres mesos de la redacció en aquest cas d’una 
proposta per tenir un punt d’informació turística a la nostra estació de RENFE.  
Han passat cinc mesos i tan sols se’ns ha informat en Comisió Informativa que 
s’està en converses i en negociacions amb RENFE, però no tenim el que deia 
l’acord. 
 
A setembre els hi demanàvem iniciar els treballs per planificar la necessitat 
d’una llar d’infants a la nostra ciutat i valorar la viabilitat i la proposta concreta, 
si era viable o no, d’aquesta proposta que fèiem que es va acordar en un Ple, i 
no se’ns ha dit res;  si estan estudiant-ho, si estan redactant-ho, no se’ns ha dit 
res. 
 
El tercer proposta d’acord que es va aprovar en aquest Ple, doncs que venia 
anterior inclús a l’aprovació dels pressupostos, que a instàncies nostres doncs 
es va incorporar una partida destinada... vam () una partida destinada a la 
rehabilitació amb 100.000 euros.  Doncs en aquesta moció ademés es 
demanava que acabés articulada les bases per a la convocatòria de les 
subvencions de rehabilitació.  Si tenim partida, doncs hem de tenir 
convocatòria.  I en aquest sentit, si creiem que ha passat un mes llargament 
de l’aprovació de pressupostos, entenem que hauríem de tenir ja sobre la taula 
una proposta de bases de convocatòria d’ajuts a la rehabilitació en aquests 
moments necessaris i que han de servir per reactivar l’economia. 
 
Es demanava, doncs, crear una mesa per articular una proposta d’ordenances 
fiscals que contemplés la tarifació social, i tan sols fa una setmana doncs hem 
tingut una primera proposta en aquest sentit per únicament la tarifació dels 
ensenyaments musicals i no hem abordat en si el debat, aquesta mesa de 
treball sobre les ordenances fiscals. 
 
Al gener aprovàvem una moció per a la reducció del peatge de la C-32, i en 
aquest sentit demanàvem en el termini d’un mes una trobada de l’alcadesa i 
dels portaveus d’aquest Consistori amb el conseller de Territori, per tal 
d’exposar-li la problemàtica de la nostra ciutat i la comarca referent a la C-32.  
I home, i aprofitar també segurament doncs per determinar algunes de les 
problemàtiques.  No en sabem res, no se’ns ha dit si ha estat convocat el 
conseller, si se li ha demanat entrevista o no, no se’ns ha dit res i ha passat 



 

més... aquest mes, aquest termini.  Ara, això sí que sé que sabem per la 
premsa que vostè i dos alcaldes, concretament de Convergència de la nostra 
comarca, s’han vist amb responsables de presidència per queixar-se de les 
inversions i de com ens tracta la Generalitat pel que fa al tema d’inversions.  
En tot cas també sabem que el dia 7 de maig, convidat per l’ADEG, ens 
visitarà el Molt Honorable President de la Generalitat.  Se’ns va fer saber a la 
Junta de Portaveus, i que aquest Ple s’avançava a les 5 de la tarda amb motiu 
de que s’ha de fer presència institucional.  En tot cas aquí sí que li 
demanaríem doncs que aprofitem que ve el president de la Generalitat i que 
els portaveus, amb l’alcaldesa, aquest dia que ve a l’ADEG, li puguem doncs 
plantejar doncs la situació de problemàtica respecte la C-32 i el nivell 
d’inversions de la nostra ciutat i de la nostra comarca. 
 
Crec que a la moció queda clar el que demana, que els acords aprovats es 
facin efectius en el termini d’un mes, perquè ja estan aprovats i ja havien uns 
terminis determinats.  Això sí que faria palès, al nostre entendre, al nostre grup 
i evidenciaria clarament el que vostè va anunciar, el que va anunciar en el seu 
discurs d’investidura, que la fortalesa d’un govern s’exerceix generant majories 
davant de les propostes i solucions per a la ciutat.  Les majories, senyora 
alcaldessa, s’han aconseguit en aquest Ple, ara el que cal és que es 
compleixin els acords de les majories. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Jo mateixa em faré càrrec de contestar 
aquesta moció i a portar el debat que té que veure amb aquesta moció. 
 
En primer lloc, li vull agrair que recordi les meves frases, les quals vaig dir i 
mantinc, i crec que s’està demostrant que aquest govern actua en aquesta 
línia; en primer lloc treballant amb total transparència i segon lloc acceptant de 
manera molt democràtica les propostes que es fan i ademés tirant-les 
endavant.  Per aquest motiu aquest govern municipal aquesta moció que 
presenta li demanem que la retiri, perquè totes les mocions aprovades a les 
quals vostè fa referència s’estan treballant.   
 
Senyora Sánchez, jo li demanaria, si us plau, vostè ha estat governant, com 
pot dir-nos que una moció està fora de termini perquè fa un mes que es va 
parlar, quan a les comisions informatives s’ha estat treballant.  Per tant, a priori 
li demano que la deixi sobre la taula, perquè totes aquestes mocions, com s’ha 
anat informant a les comisions corresponents, s’estan treballant. 
 
Si no la vol deixar sobre la taula, es parla de diferents àmbits, cada regidor de 
cada àrea explicarà tot el que s’ha estat fent i s’ha estat explicant sobre 



 

aquestes mocions i el govern municipal votarà en contra, perquè no és 
correcte que no s’estigui treballant en aquestes mocions. 
 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
La predisposició del nostre grup sempre -li vàrem dir en el mateix discurs 
d’investidura- () és sempre constructiva, no és posar pals a les rodes i 
elaborar.  El que passa és que les mocions no solsament portaven acords 
concrets, sinó que també portaven terminis, terminis.  Que se’ns digui d’alguns 
acords d’aquests que s’estan treballant i no hi ha més informació, no ens 
sembla que compleixin aquests terminis.  Crec que hi ha una certa rigorositat 
també en les aprovacions, en el valor que li donem a aconseguir aquestes 
majories, en el text que estem aprovant i concretament el que s’està dient.  I 
en aquest sentit volem fer palès que s’han aprovat un seguit de coses i que en 
tot cas no s’estan complint tal i com determinen els acords que plantegem. 
 
No es preocupi, donarem una alternativa en aquest sentit, o una posició en 
aquest sentit perquè puguem parlar en les comisions informatives, però de ben 
segur que el nostre grup, com ens pertoca, per rigor d’oposició, farem un 
seguiment exhaustiu de tota l’aprovació, tal i com pertoca als acords que 
s’aproven en aquest Ple.  En tot cas, nosaltres deixem sobre la taula aquesta 
moció, deixem sobre la taula aquesta moció i esperem doncs que ens informin 
realment i concretament sobre l’execució dels acords que determina. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Així es farà, a les comisions es parlarà d’aquests 
temes i ens serà molt fàcil donar compliment a la seva demanda de seguiment, 
perquè és voluntat ferma i així s’està actuant des d’aquest govern, donar 
compliment de la manera més ràpida possible a tots els acords que es prenen 
en aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova.  Gràcies. 
 
A les 20.52 hores surten de la sala els senyors JUAN LUIS RUIZ i SANTIAGO 
RODRÍGUEZ. 
 
La moció es deixa sobre la taula. 
 
 

  13. MOCIÓ D’ICV PER A LA REACTIVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA 
MEMÒRIA HISTÒRICA. 

 
 



 

ALCALDESSA 
 
Per tant, passem a la següent moció, que és la moció número 13, moció 
d’Iniciativa Catalunya Verds  per a la reactivació de la Comissió de la Memòria 
Històrica. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya determina, en el seu article 54, que la 
Generalitat i els altres poders públics han de vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya, com a patrimoni col·lectiu 
que testimoniï la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques. 
 
Amb aquesta finalitat, han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit 
persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern 
de Catalunya. 
 
El mateix article precisa que la memòria històrica és símbol permanent de la 
tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i 
del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de 
llurs opcions personals, ideològiques o de consciència. 
 
Aquest Ajuntament es va dotar d’un instrument per a la  memòria històrica, la 
Comissió per a la Memòria Històrica, que en aquest Mandat no s’ha constituït 
ni reunit. 
 
ACORDS: 
 
“Que el Govern municipal reactivi la Comissió per a la Memòria Històrica en el 
termini d’un mes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, a l’anterior mandat es van portar a terme 
diferents iniciatives, parlo com periode, no parlo només del govern en aquest 
cas, senyora alcaldessa, no es preocupi, parlo també d’iniciatives que hi són 
dintre de la societat civil, i des d’aquí a mi personalment i al nostre grup li 
agrada agrair l’esforç que porten d’anys de Dones amb Memòria.  En aquest 



 

sentit reconèixer el seu esforç i el seu treball, així com també el de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs. 
 
Aviam, tots aquests dos, anomeno aquests dos que principalment han treballat 
en el camp de la recuperació de la memòria històrica, han estat recolzats per 
aquest Ajuntament en l’anterior mandat.  De fet, han fet o han col·laborat en 
aquest sentit amb l’Institut d’Estudis Penedesencs en la senyalització del que 
és defensa de costes, amb l’Institut d’Estudis Penedesencs.  És veritat de que 
van col·laborar, perquè de fet l’aportació econòmica va venir del Consell 
Comarcal.  També hem de recordar que a través del PINA doncs s’han fet 
accions importants de visita del refugi antiaeri sota l’església de Sant Antoni, 
que donat l’èxit que han tingut es va fer fins i tot una exposició sobre els 
bombardejos de Vilanova i fins i tot una sèrie de conferències, per al final 
acabar amb un projecte de rehabilitació del refugi. 
 
Evidentment, s’han fet coses en aquesta ciutat i per part del govern anterior 
també va ser... i d’aquest Ple, va ser la creació d’una Comissió de la Memòria. 
Aviam, no ens enganyem, diguem que no ha anat tot el millor que voldríem 
tothom.  I ja creiem que porten nou mesos de govern, sí que és veritat que la 
regidora ja havia plantejat que tindríem una reunió, fins i tot a mi m’ha arribat 
informació d’un petit esquema de treball, però que de fet aquesta Comissió no 
s’ha reunit.  Una mica, el que volem amb aquesta moció, no és empènyer, 
però sí una mica recordar que estem esperant que es reactivi un altre cop.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Passem la paraula a la senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda, gràcies alcaldesa.  Bé, per posicionar el govern a favor de la 
moció, però sí també per fer una mica de memòria.  És veritat que aquesta 
Comissió es va iniciar a l’anterior legislatura, però també és veritat que es va 
deixar de convocar en l’anterior legislatura.  També va ser iniciativa d’aquesta 
regidora en Comisió Informativa de reactivar-la.  I també és veritat, i aquí em 
disculpo d’haver demorat tant la posada en funcionament d’aquesta Comisió.  
Ha estat per motius de reestructuració de la Regidoria, de trobar el tècnic, la 
persona tècnica adequada per coordinar-la, i també aprofito, en aquests 
moments s’havia presentat aquest esquema de treball, en el qual hi ha fet 
referència, però també informar ja de passada doncs que, com que aquesta 
Comisió hi ha la voluntat de diverses regidories de participar-hi, finalment 
aquest govern ha decidit que es coordinarà des d’Alcaldia.  Ja hi ha el tècnic, 



 

la persona tècnica que se’n farà responsable, i molt en breu rebreu tots la 
convocatòria.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Senyora Rius.  
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, d’entrada posicionar favorablement la Candidatura d’Unitat 
Popular.  Com bé s’ha dit, doncs va ser l’anterior equip de govern qui va 
originar la constitució a la nostra ciutat d’aquesta Comisió de la Memòria 
Històrica perquè doncs vetllés precisament per conèixer l’empremta d’un 
passat marcat, especialment en el segle XX, doncs per l’herència de la 
Segona República, el drama de la Guerra Civil, la dictadura franquista, la 
segona restauració borbònica... Bé, queda palès la misió d’aquesta Comisió de 
la Memòria Històrica. 
 
Per tant, compartim l’objectiu d’aquesta Comisió, de la qual en formàvem part 
com a grup municipal, i la veritat és que com bé ha dit el ponent, s’han treballat 
molts dels projectes que estaven en curs en aquesta Comisió, no tants com 
potser haguéssim volgut, s’han treballat molts projectes però no s’han arribat a 
consolidar.  Un exemple, i per fer memòria, doncs la moció presentada des de 
la Candidatura d’Unitat Popular, el 2009, en la que demanava localitzar la 
fossa de combatents republicans inhumats al cementiri de Vilanova, doncs que 
es senyalitzés, que es localitzés.  Es va debatre en el si d’aquesta Comisió a 
través dels diferents membres, també amb participació de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs, i encara a dia d’avui doncs no s’ha senyalitzat, no s’ha posat 
cap placa commemorativa que situï aquest fet. 
 
De totes maneres, i com bé ha dit la regidora Riba, amb l’anterior govern 
tripartit va deixar de convocar aquesta Comisió cap a la tardor del 2009, i des 
d’aleshores doncs ja han passat tres anys que no s’ha convocat. 
 
Per tant, ja hem dit d’entrada que votarem a favor, que esperem que tot i la 
situació de crisi no hi hagi cap mena de problema, perquè estem parlant de 
debatre en tot cas aquesta memòria històrica, i això en principi no costa 
masses diners, o en el major dels casos doncs és gratuït, i especialment 
volíem recalcar que el debat que s’hagi de tenir en el si d’aquesta Comisió 
sempre s’ha d’originar des del compromís dels valors democràtics.  I per tant, 
des de la nostra formació volem deixar palès que trobaríem indignant que 
alguns dels membres de la Comisió haguessin estat regidors municipals 
durant el franquisme, o bé que d’altres, a dia encara d’avui, doncs es neguin a 
condemnar la dictadura.  Gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Rius.  Paraules?  Senyora Rodríguez.  
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Per posicionar-nos.  Molt bé, com ha dit la regidora de 
Cultura, aquesta Comissió es va crear durant l’anterior govern, però sí que va 
ser de que també la van deixar de la mà de déu aquesta Comissió i molt bé, 
com ha recordat la senyora Rius, des del 2009 no s’ha tornat a convocar. 
 
El grup municipal popular ens abstindrem, però sí que voldria, bueno, la 
senyora Riba sí que sap i té coneixement de la voluntat de participar del Partit 
Popular en aquesta Comissió.  I ens abstindrem perquè pensem que potser no 
és de les prioritats del govern i també trobem de que ha de ser el govern qui 
ha de convocar i no el Ple, només per això.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres primer per donar suport a la 
moció.  Se n’havia parlat, és veritat, se n’havia parlat a Comisió Informativa, 
però se n’havia deixat de parlar també, i per tant ho dic perquè abans 
parlàvem de qüestions d’aquestes i ara sabem que hi ha un canvi d’orientació, 
benvingut sigui, perquè tampoc no passa... no és greu que hagin passat uns 
mesos i que s’hagi repensat la Comisió i per tant, doncs endavant pel futur dia 
que ens puguem reunir per parlar-ne, no?, i per la voluntat de tirar-ho 
endavant. 
 
Sobre la qüestió de la memòria històrica, jo crec que hem de reflexionar tots 
plegats, és sobre què s’ha fet sobre la memòria històrica, i que per tant en els 
darrers anys és veritat que com ha dit el regidor Claver s’han fet moltes 
accions, potser uns les podran considerar poques, però déu n’hi do les accions 
que s’han fet, o bé des de la iniciativa privada, o bé des de la iniciativa pública, 
per recuperar aquesta memòria històrica que alguns tenen oblidada i que 
d’altres preferim que se sàpiga i que sigui ben fresca, no?  Per tant, s’han fet 
accions, no necessàriament per la Comisió, ho dic perquè l’argument de que 
s’hagi convocat o no una Comisió és un fet, però sí que és veritat que hi ha 
hagut accions i les proves estan en les activitats i accions culturals que s’han 
fet a la ciutat, que han parlat i han posat el tema de la memòria històrica sobre 



 

la taula, tant donant suport a l’Institut d’Estudis Penedesencs, com donant 
suport a altres accions.  Potser algunes sí que han quedat sobre la taula per 
fer, i doncs esperem que es puguin tirar endavant d’ara en endavant, però en 
qualsevol cas em sembla que el més important és el tema de la memòria 
històrica i no de pròpiament una Comisió que tindrà, haurà de començar a 
caminar i que per tant doncs això ens costarà un temps per fer-la activar, no?, i 
per tant doncs potser sí que es podria fer a partir d’algun tema concret, però 
això quan ens convoqueu ja ho posarem sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.   Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a 
favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a 
favor de tots els grups, excepte l’abstenció del Partit Popular. 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (20) 
   Abstencions: PP (2) 
 
Just després de la votació, a les 21 hores, s’incorporen a la sessió els senyors 
JUAN LUIS RUIZ i SANTIAGO RODRÍGUEZ. 
 
 

  14. MOCIÓ DEL PSC PER A L’IMPULS DEL PAISATGE URBÀ. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs passem a la moció número 14, moció del PSC per a l’impuls 
del paisatge urbà.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Vilanova i la Geltrú ha tingut un destacat impuls els darrers anys a través de la 
regeneració i rehabilitació urbana, que ha permès la recuperació de barris i 
espais urbans amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, 
reivindicar el llegat patrimonial i també per permetre accions de promoció de la 
ciutat. En tenim un bon exemple amb les accions de recuperació a La Geltrú, 
al Nucli Antic a través de la intervenció de la Llei de Barris, els inicis per la 
revalorització patrimonial del centre històric i l’eixample del XIX, amb nous 
espais per a vianants i eixos comercials, així com les accions de millora a 



 

altres barris de la ciutat, com les intervencions a la nova Rambla del Far  o a la 
Rambla de la Pau o de recuperació d’espais, jardins i places. 
 
Tot això ha estat possible a través d’un esforç públic important, per això un cop 
s’han realitzats les grans intervencions, cal instar a la col·laboració privada: 
àmbits com les xarxes de les companyies de serveis, les instal·lacions 
privades a les façanes o la regulació per al control dels usos de la publicitat 
exterior a l’espai públic; accions que sovint no ajuden a posar en valor les 
accions públiques. La intervenció al paisatge urbà també és una tasca 
transversal de les polítiques urbanes municipals, en són un exemple les 
relacionades amb la senyalització, el disseny i la col·locació d’elements de 
mobiliari urbà i instal·lacions municipals, rètols, de l’enjardinament i del tipus 
d’arbrat, entre molts altres. 
 
La incorporació d’una Carta de Colors posa de relleu la necessitat de dotar-
nos d’instruments que permetin a l’Ajuntament millorar la gestió en l’ordenació 
dels usos que conformen el paisatge urbà, en aquest cas en forma 
d’ordenança, l’objectiu de la qual ha de ser la seva preservació i millora, per tal 
d’ordenar i gestionar un seguit d’elements que intervenen sobre aquest i 
permetre un bon ús de l’entorn que a més, signifiquen un revulsiu econòmic i 
per a la promoció de la ciutat. 
 
En aquests moments comptem amb elements com la Carta de Leipzig (2007) 
que reconeix la necessitat de crear i consolidar espais públics d’alta qualitat o 
el Conveni Europeu del Paisatge (2000), que vol promoure la protecció, la 
gestió i l’ordenació dels paisatges, desenvolupat a casa nostra a través de la 
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, 
quina finalitat és la preservació dels valors naturals, patrimonials, culturals, 
socials i econòmics en el marc del desenvolupament sostenible. Això ha 
permès a moltes ciutats com la nostra a iniciar polítiques encaminades a la 
protecció i millora d’aquest paisatge urbà. 
 
Per això, ens cal disposar d’una ordenança actualitzada que permeti la 
regulació i el control sobre usos que han anat desconfigurant i banalitzant el 
paisatge urbà, tot promovent la col·laboració de la iniciativa pública i privada 
en l’impuls d’actuacions, l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre 
el mateix per a garantir un paisatge urbà endreçat i harmònic, que potenciï els 
valors i el llegat del passat, com també, es reconegui el dret de la ciutadania a 
gaudir d’aquest dret col·lectiu, en tant que valor protegible. 
 
Aquesta ordenança ha de venir a complimentar la política de paisatge d’aquest 
Ajuntament, tenint en compte les múltiples normatives municipals existents 
que regulen diversos elements, per tal d’actualitzar-les i simplificar-les per al 
ciutadà i per a la pròpia gestió municipal. 



 

 
A més a més, la política de protecció i promoció del paisatge urbà és un 
element que, a més de permetre una millora dels espais de la ciutat, i per tant, 
amb un efecte positiu en la promoció global de la ciutat, pot incidir en la 
formulació d’aspectes relacionats amb la formació professional d’aquelles arts i 
tècniques relacionades amb aspectes constructius que permetin fer 
intervencions als nuclis antics o bé de millora en la instal·lació de les xarxes o 
equipaments de serveis i d’altres, per això, també cal dotar-nos de bons 
professionals i tècnics que coneguin les arts constructives en diversos camps, 
des de la fusteria, la pintura, la rehabilitació i la instal·lació, entre d’altres. 
L’IMET, en col·laboració amb gremis i amb professionals reconeguts, pot ser 
capdavanter a la nostra comarca i al nostre entorn en iniciar formació en arts i 
oficis que permetin intervenir en les actuacions públiques i privades 
relacionades amb la recuperació del paisatge urbà. 
 
En base als motius exposats, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents ACORDS:  
 
“PRIMER. Iniciar el procediment per a dotar Vilanova i la Geltrú d’una 
ordenança d’usos del paisatge urbà durant el 2012, amb l’impuls a un procés 
de participació ciutadana, així com la col·laboració amb els agents implicats. 
 
SEGON. Instar l’IMET a la presentació en el termini de tres mesos, d’un 
programa d’estudis de formació professional o similar que incorpori accions de 
formació relacionades amb bones pràctiques del paisatge urbà (rehabilitació, 
instal·lacions, recuperació d’arts i oficis relacionats, etc.). 
 
TERCER. Dur a terme les accions de sensibilització, formació i educació sobre 
el valor del paisatge urbà, amb la col·laboració de tots els sectors implicats.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Per presentar la moció.  Abans parlàvem de mocions d’altres 
municipis que segurament començaven a aplicar anant buscant l’objectiu, però 
en canvi en ordenances de paisatge urbà sí que s’han aconseguit, i a més amb 
resultats força reeixits.  Nosaltres creiem que aquesta moció... la vam estar 
treballant perquè sorgeix de la necessitat de posar en valor el paisatge urbà i 
especialment un cop s’ha concebut un conjunt d’actuacions públiques i 
privades que han desembocat en la millora de diversos espais a la ciutat.  



 

Entenem que el paisatge urbà és aquell que, conformat per elements de 
caràcter fix o permanent, es vincula amb diversos... amb altres qüestions com 
són pavimentacions, mobiliari urbà, senyalitzacions, terrasses, jardineria, 
publicitat exterior i les seves instal·lacions, etc. 
 
En els darrers anys sí que és cert que s’ha impulsat tot un seguit de normativa 
que prové de la carta europea de paisatge, i Catalunya és un país capdavanter 
en l’àmbit... de legislar en aquests àmbits i, com he dit, moltes ciutats també 
s’han posat en aquest àmbit i a més han aconseguit objectius esplèndids per a 
la seva ciutat. 
 
Nosaltres també creiem que seria positiu que quedés en un únic marc 
regulatori l’existència, o el recull de l’existència de normes municipals que ja 
existeixen, que caldria posar al dia, actualitzar-les, i que permetin definir un 
model d’intervenció àgil per a l’administració i que als particulars els ajudi a  
actuar emparats amb una norma que no impliqui excessives càrregues 
administratives.  A més, tot això doncs evidentment s’ha de contemplar amb un 
àmbit de procés de participació ciutadana i amb els agents implicats als 
sectors, gremis d’instal·ladors, etc.  
 
I després una mica la novetat de la segona part de la moció, era doncs intentar 
recuperar a la ciutat, després doncs... havíem aprovat una ordenança 
cromàtica que no deixa de ser una ordenança administrativa i, per tant, que té 
una actuació a la ciutat, un seguit d’actuacions que hem dut a terme: el text 
refós del Nucli Antic, hem aprovat la llei de Barris, hi ha hagut un conjunt 
d’actuacions que han posat en valor tot un sector de la ciutat amb una 
implicació econòmica i social i que a més doncs garanteix el tema de la 
col·laboració público-privada, i en aquest sentit consideràvem que era 
interessant recuperar certes, certs antics oficis relacionats amb la intervenció 
precisament a l’espai públic, relacionats amb fusteria, amb treballs de 
ceràmica, de forjats, etc. Tot això és el que incorporem en aquesta moció.   
 
Hi ha hagut un... abans de començar el Ple un parell de comentaris, de 
puntualitzacions per part del govern, que les acceptaríem, que és a l’acord 
número 1 que diu: Iniciar el procediment durant el 2012.  Trauríem la referència 
al 2012 justament per comprovar la posada en marxa de l’ordenança de colors, 
de l’ordenança cromàtica.  I en el segon punt que diu: “Instar l’IMET a la 
presentació d’aquest programa d’estudis”, el canviaríem per un document de 
base per valorar com incorporar les accions de formació, etc.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Giribet. 
 



 

JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, gràcies alcaldesa, senyor Llobet.  Bueno, d’entrada comentar que 
nosaltres tenim exactament -i crec que amb això estarem tots d’acord- la 
mateixa inquietud per a la millora del paisatge urbà de la nostra ciutat.  Creiem 
que és importantíssim. En el moment en què estem creiem que també pot ser 
un valor afegir per potenciar l’economia, l’aparició de visitants a la ciutat, el 
millor estat dels habitants de la ciutat, i bueno, creiem que en tot cas és un 
valor positiu en tots els aspectes.  
 
Nosaltres havíem proposat la transaccional que vostè ha mencionat, perquè 
estem totalment d’acord amb l’esperit de la moció com ja hem dit, i bueno, 
bàsicament proposàvem aquesta transaccional perquè nosaltres estem 
treballant en aquesta línia.  S’estan redactant en aquest moment una sèrie 
d’ordenances, de les quals algunes ja són herència també del govern anterior, 
amb el qual s’estaven treballant amb moltes d’aquestes i creiem que en una 
línia molt correcta.  Nosaltres estem totalment d’acord i el que estem intentant 
és desenvolupar-les.   
 
Hi ha una molt important de la qual hem estat parlant, que és l’ordenança de 
Convivència, que nosaltres creiem que és un primer, un primer pas important 
per a la transformació o pel control del paisatge urbà de la nostra ciutat.  
Sobretot a la part que es referiria a tot el que té referència amb la protecció de 
l’espai públic i amb el control de tot aquest espai.  Però a més a més estem 
treballant en una altra línia també, que ja s’estava treballant com he dit 
anteriorment, que és l’ordenança per regular rètols, tanques i cartells 
publicitaris, com ja s’ha comentat; amb l’ordenança que regula l’ocupació de la 
via pública, taules i cadires, s’està treballant conjuntament amb Via Pública.  
Estem amb l’elaboració del Pla de Catàleg, que també ens ajudarà a regular de 
quina manera es tracten tots els edificis de catàleg, quines intervencions s’han 
de fer en aquest tipus d’edificis, com s’han de restaurar, bueno, coses que 
afecten per suposat moltíssim a tot el que és el paisatge urbà, i per suposat 
una ordenança que hem aprovat en el dia d’avui, que és la carta de colors, que 
també regularà d’alguna manera tot el paisatge urbà d’un àmbit molt gran de la 
ciutat, i en aquest moment ampliat a més a més amb el que hem comentat 
avui.   
 
Per tant, som de l’opinió de que està bé, estem en la línia del que marquen 
vostès i creiem que s’ha de treballar en aquesta ordenança global, però també 
els hi demanaríem, per això és el que hem comentat abans d’aquesta 
transaccional, de veure de quina manera funcionen totes les ordenances que 
en aquest moment s’estan elaborant. Creiem que hem de deixar respirar i hem 
de veure també l’evolució i de quina manera repercuteixen a la ciutat.  
Llavorens bueno, demanaríem, per això hem demanat que es limiti, que no es 



 

limiti amb un temps concret, sinó que se’ns deixi una mica més d’espai per 
veure el resultat.  Creiem que també una ordenança, de totes maneres parlant 
amb els tècnics, que englobi tants àmbits amb els quals també d’alguna 
manera donen un grau d’indefinició, comportarien un procés molt més llarg 
d’elaboració, ja que impliquen totes les regulacions d’ordenances, una 
exposició al públic, una sèrie de procés participatiu, que també farien que 
aquesta ordenança s’allargui.   
 
Llavors creiem que provisionalment tots aquests elements i aquestes 
ordenances que en aquests moments aprovaríem o que estem treballant i que 
en tot cas anirem treballant conjuntament a les comissions informatives, serien 
les que ens donarien un primer pas per veure de quina manera evoluciona el 
paisatge urbà, o en tot cas, de quina manera es regula i es controlen moltes de 
les coses que en aquest moment queden per veure com es desenvolupen.   
 
Respecte als altres dos punts, em sembla que també amb la transaccional que 
s’ha comentat en el segon punt respecte a l’IMET, també votarem a favor, i per 
suposat que en el tercer també.  De totes maneres m’agradaria dir que també 
s’estan fent alguna sèrie d’accions amb Convivència o en contacte amb Via 
Pública també s’estan treballant en campanyes de conscienciació i de, bueno, 
d’intentar mantenir la ciutat en un estat d’una manera més correcta. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant entenc que s’ha acceptat aquesta transaccional i el que 
passaríem a discutir i votar seria aquesta moció amb aquesta transacció.  Hi ha 
alguna paraula?  Si?  Senyor Claver, i tant i tant. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, primer manifestar el nostre 
posicionament a favor de la moció.  No tornaré a fer, senyora alcaldessa, el 
relat de tot el que es va fer fa quatre anys. 
 
ALCALDESSA 
 
És molt amable de part seva, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
De fet també me n’alegro molt de que el senyor regidor, el senyor Giribet, ens 
anunciï de que s’està treballant en camps del patrimoni, la retolació forma part 
del camp del patrimoni, me n’alegra escoltar-ho.  En principi dir que anem a 
votar a favor, de que de fet creiem que és la política que hem de fer en aquesta 



 

ciutat.  La Llei de paisatge del 2005 i el que són avui en dia diguem els 
conceptes de política de protecció del patrimoni, som coincidents, s’ha de 
protegir una globalitat, no només una cosa concreta.  M’alegra molt també a mi 
personalment i al nostre grup també, el fet de que a l’IMET es pugui intentar 
donar aquest tipus de treball, que són necessaris, perquè ara no tenim diners, 
ja ho sabem que no tenim diners, però realment tenim molts problemes de 
restauració en molts dels edificis, tant de titularitat privada com pública.  Jo 
crec que tenen un futur aquestes persones, perquè el treball en un edifici de 
catàleg no és el mateix que en un edifici que no sigui catalogat.  Votarem a 
favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, gràcies senyora alcaldessa.  Per posicionar el grup municipal Popular.  
Primer de tot dir que, clar, ens hem llegit la moció, eh?, ens hem llegit la moció 
i la moció parla del paisatge urbà i parla de la carta de Leipzig i també del 
Conveni Europeu del Paisatge. Dir que ha fet els deures el senyor Llobet, però 
només per començar dient que la carta de Leipzig i el Conveni Europeu del 
Paisatge citats a la part dispositiva estableixen tres eixos i un és el medi 
ambient saludable, l’altre l’equilibri social i l’altre la prosperitat i el creixement 
econòmic.   
 
Entrant més en profunditat, també té en compte la situació de diversos barris 
de ciutats europees que han patit un procés de degradació, com podria ser en 
el cas de Vilanova la situació del Nucli Antic, com ja ho havíem manifestat el 
nostre grup municipal i per això vam arribar a aquest pacte amb els defensors 
dels cascs antics ja fa uns anys i que aquests convenis europeus, tant el 
conveni europeu com la carta de Leipzig ho tenien molt en compte, no?   
 
La finalitat fonamental dels documents que esmenta la moció, aquestos dos, i 
en els quals es basa per demanar l’ordenança d’usos del paisatge, és la bona 
planificació des del punt de vista racional de la configuració de les ciutats i 
aquesta planificació se’ns fa molt difícil quan hem de planificar amb 
condicionants com els convenis signats pel cas Platja Llarga, que no és 
precisament un exemple on es pretén assolir amb els compromisos europeus, 
vull dir, més que res perquè quan es parla tant, senyor Claver, des de... 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez, també... el mateix que el senyor Claver, cenyeixi’s... hauríem 
de parlar de la moció. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, no, li demano que em deixi... Vaig a la qüestió, però deixi’m, deixi’m...  
Quan es parla molt, lo que pot passar és aquestes coses: dir per exemple que 
rebem una herència en quant a patrimoni molt... una bona herència en quant a 
patrimoni, això era a les 7 i 9 de la tarda, aquesta tarda.  Doncs ara jo li dic 
bueno, herència en quant a patrimoni natural, és una herència que no sé si 
podrem pagar els impostos entre cometes d’aquesta herència, no?.   
 
Dit això, el Partit Popular recolzarà aquesta proposta d’ordenança d’usos del 
paisatge urbà, sempre en la ben entesa de que respectarem aquests principis 
abans esmentats i que siguin compatibilitzats els drets col·lectius que posa la 
moció amb els drets individuals dels ciutadans, perquè clar, no es tracta de 
regular molt, sinó de regular amb sentit comú també i a vegades els drets 
col·lectius han d’anar de la mà dels drets individuals, com manifestàvem en 
altre moment pel tema de la carta de colors, etc., etc.  
 
Referent a la proposta del programa d’estudis per a la formació professional i 
que fomenti l’aprenentatge d’arts i oficis relacionats, evidentment que estem 
també d’acord amb la proposta que ja va desenvolupar, que per desenvolupar 
qualsevol tasca s’ha de tenir professionals preparats, però a nosaltres no ens 
interessava i veig que n’hi ha hagut acord així, no ens interessava tant un 
temps breu a l’hora de presentar aquesta proposta, sinó que aquesta proposta 
després pugui ser una proposta amb cara i ulls, una proposta que pugui sortir 
endavant.  I me l’ha tret, se m’ha avançat el senyor Giribet, gaudir del paisatge 
urbà no és només regular rètols, terrasses, tanques, etc., sinó va molt en 
consonància amb la moció que hem presentat nosaltres avui en tema de 
convivència i en no tindre que suportar pintades de molts tipus als edificis 
públics i privats.  Donem suport a aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tant, ja han exposat les seves posicions, si no hi han més 
paraules -crec que ha quedat clar- passem a la votació.  Vots a favor de la 
moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció acceptada, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents. 



 

 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Iniciar el procediment per a dotar Vilanova i la Geltrú d’una 
ordenança d’usos del paisatge urbà, amb l’impuls a un procés de participació 
ciutadana, així com la col·laboració amb els agents implicats. 
 
SEGON. Instar l’IMET a la presentació en el termini de tres mesos, d’un 
document de base per valorar com incorporar les accions de formació 
relacionades amb bones pràctiques del paisatge urbà (rehabilitació, 
instal·lacions, recuperació d’arts i oficis relacionats, etc.). 
 
TERCER. Dur a terme les accions de sensibilització, formació i educació sobre 
el valor del paisatge urbà, amb la col·laboració de tots els sectors implicats.” 
 
 

 
  15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 

• Sobre els acords de la moció en defensa de l’escola Pasífae i d’una 
escola pública de qualitat. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, pues ja passem a l’últim apartat, que són les preguntes, en les quals 
hi han dos minuts pel que pregunta i dos minuts pel que respon. 
 
Comencem per la primera pregunta, que és la pregunta del grup municipal 
d’Iniciativa Catalunya Verds. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament, en el passat Ple doncs vàrem aprovar una... es va aprovar en 
aquest Ple una moció en el que vull veure... i si se’ns pot respondre, sobre 
l’estat de gestió dels acords aprovats en aquella moció, concretament sobre 
l’acord 3 i 4, bàsicament, i li recordo. “Demanar al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat que replantegi el tancament de l’escola 
Pasífae i que escolti i debati alternatives amb les comunitats educatives 
afectades, sense jugar amb la pressió de la immediatesa i la urgència del 
procés de preinscripció”, i 4: “Demanar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat que admeti el fet que durant el període de preinscripcions 
actualment obert, sigui possible matricular-se en un grup a l’escola Pasífae.” 
 



 

Si aquests acords s’estan complint, en quin sentit.  Ho ha demanat el govern 
municipal a la Generalitat? i quina ha estat la resposta de la Generalitat a 
aquests acords que, com veuen, reclamen una certa urgència. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, molt bé, sí, moltes gràcies.  Bé, tal com es va acordar en aquest Ple, 
estrictament aquest govern municipal ha seguit aquestes demandes i d’una 
manera continuada hem establert contactes, bàsicament amb el Departament 
d’Ensenyament, i molt concretament amb la delegada territorial en aquesta 
línia.  La resposta que anem obtenint és negativa en tots els casos.  Com 
sabeu, aquesta és una competència que depèn de la Generalitat, també s’ha 
acabat el periode de preinscripció perquè en aquest sentit vam arribar una 
mica tard amb la moció, certament, i bé, la línia és aquesta.  Nosaltres hem 
anat seguint la dinàmica municipal, aquells acords que hem pres entre tots, i 
mantenim els contactes i seguirem continuadament quin és l’estat de gestió 
d’aquesta qüestió. 

 
  16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 

 
• Sobre el seguiment dels desnonaments a Vilanova i la Geltrú. 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Passem a la següent pregunta.  La pregunta és del grup 
municipal del Partit Socialista.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  La nostra pregunta feia referència a una moció que vam aprovar 
el mes de desembre amb relació als desnonaments.  Se’ns va dir en una 
Comisió que... aquesta Comisió que s’havia previst en la moció per crear-se 
conjuntament entre grups municipals, agents jurídics, socials, taula de tercer 
sector, etc., que s’havia treballat primer en una Comisió interna i llavors era 
per saber si aquesta Comisió que té una vocació de treballar transversalment 
amb diversos actors i agents socials, econòmics, etc., si finalment es crearà i 
quins passos es seguiran i en quin termini.  Gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  A veure, tal i com es va informar en la darrera Comisió 
Informativa, la Comisió interna s’ha creat, s’està treballant des d’Alcaldia, des 
de Serveis Socials i des d’Habitatge, en dos sentits bàsicament: en el tema 
dels desnonaments en si, per mirar de fer tot un pla preventiu, perquè no ens 
arribi el desnonament quan ja està en fase de llançament, i també en el tema 
de veure quina sortida hi pot haver de cara a tots els habitatges que en aquest 
moment estan gestionant les entitats bancàries.   
 
Suposo que en un termini d’uns quinze dies o així, el treball intern s’haurà 
acabat i podrem externalitzar-lo a tota la participació de tots els altres grups 
polítics.  De fet, tot el tema judicial és una mica complicat, estem en tràmits 
amb procuradors i amb els... a nivell judicial amb els jutjats, però costa una 
mica d’acabar d’aclarir tots els casos que hi ha, si són primeres residències i, 
per tant, doncs poden afectar a famílies que acabin amb risc d’exclusió social, 
o són habitatges segones residències, o són locals comercials, i estem 
treballant en tot aquest tema, però en cap moment s’ha deixat de treballar-hi.  
Crec que en poc temps, tal com he dit, doncs podrem tirar-ho més endavant.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà. 
 
 

PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
De les preguntes passaríem als precs.  Hi ha algun prec?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament un prec.  Fa uns dies ens vam trobar uns veïns, concretament de 
la plaça del Pou, en aquest cas tenen una queixa que em sembla que han fet 
arribar als Serveis Tècnics Municipals, respecte a la velocitat amb què passen 
els carrers pel carrer Palmerar fins a la plaça del Pou, i concretament la cruïlla 



 

al carrer Unió.  No ho sé, sé que verbalment, perquè sortíem de l’Ajuntament 
quan em van fer arribar aquesta queixa.   
 
Curiosament a mi m’ha passat el mateix personalment amb la meva filla, i en 
tot cas demano que hi hagi una senyalització per evitar la velocitat excessiva 
que ve des del carrer del Pont del Nin pel carrer Palmerar, fins a la plaça del 
Pou, i que en tot cas es vetlli perquè, davant de la situació de vianalització 
generalitzada al nostre centre històric de ciutat, estem veient com cada dia 
doncs hi ha un cert accelerament de la velocitat dels vehicles de la ciutat que 
provoca, no la pacificació del trànsit, sinó en tot cas doncs problemes i 
molèsties i perills als ciutadans.  I en tot cas preguem que, com aquest cas, 
doncs es puguin revisar també particularitats en aquest cas per velocitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Algun prec més?  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt ràpid.  Un és respecte al portal de Sitges, la plaça aquella que està per 
urbanitzar, que ja hem rebut una queixa de veïns pel que fa a la neteja.  En tot 
cas demanaria que s’intensifiqués allò –sé que és difícil, eh?-, però 
concretament aquell indret, però en tot cas en la mesura que sigui possible es 
pugui intensificar. 
 
El segon prec és amb relació a una empresa que fa... és una empresa 
subcontratada d’una empresa elèctrica més gran, d’aquestes que en el seu 
moment es va privatitzar, que dóna el servei de manteniment i d’instal·lació a 
la nostra comarca i també en especial a la ciutat de Vilanova.  Segons sembla, 
hi han 14 treballadors de Vilanova que se’ls hi ha comunitat que la voluntat és 
la de prescindir diguéssim d’aquest servei i de fer fora aquestes 14 persones, i 
a més a més traslladar el servei a una ciutat fora de la comarca, no?, que això 
farà que qualsevol incidència que afecti en aquest cas a Vilanova pel que fa 
doncs al subministrament i avaries d’aquesta empresa, farà que el servei 
doncs sigui bastant deficitari, no?  En aquest sentit demanaria doncs si s’ha fet 
algun contacte amb l’empresa en qüestió i si no és així, doncs en la mesura 
que sigui possible es pugui fer, almenys per conèixer quina és la voluntat de 
l’elèctrica respecte a aquest servei de manteniment a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
I tant que sí, gràcies.  Algun prec més?  Sí, si us plau, senyor Escalas. 
 
 



 

ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bueno, un prec que en realitat són dos, sobretot 
dirigits al regidor de Promoció Econòmica.  És que de cara al Saló 
Internacional de Turisme, en el qual Vilanova i la Geltrú participarà, del 20 al 
22 d’abril, voldria fer el prec, si us plau, que no es limiti a la presència 
institucional, com ha passat en altres fires, sinó que a més a més hi hagi, 
diguéssim, una actitud proactiva d’intentar doncs fer un treball de fons amb 
touroperadors, tant receptors com emisors, amb socis potencials, amb portals 
que donguin un feed-back posterior respecte a allò que, diguéssim, respecte a 
allò que s’ha fet, i que no quedi així.  Hi ha dos exemples, jo crec que el del 
Congrés de mòbils és un bon exemple del treball programat, i un segon 
exemple que és el de Fitur, on segons resposta escrita del propi govern, se’ns 
va dir que la presència dels regidors s’havia centrat en estar en la presentació 
del Carnaval i en recollir la bandera de l’Estació Nàutica. 
 
I el segon prec va dirigit també, ja que es vol potenciar l’Estació Nàutica per 
part d’aquest govern, en la serietat a l’hora de presentar els productes quan 
anem a les fires.  Parlo del cas de Fitur.  Hi ha un vídeo precisament, que crec 
que és públic, on participen els regidors la senyora García i el senyor Giribet, 
on es diu que el producte estrella a Vilanova i la Geltrú és l’observació de 
balenes, i sense entrar a valorar ni la trajectòria històrica de la ciutat en 
l’observació de balenes, ni la quantitat o la probabilitat de balenes que es 
poden veure a Vilanova, això que està a la pàgina web oficial de les Estacions 
Nàutiques i es diu, qualsevol producte que es llenci com a producte estrella de 
la ciutat ha de tenir certa solidesa darrere, perquè sinó el que perd credibilitat 
és la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, ho comprovarem.   Un últim prec, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Dos precs.  Un primer, demanar a la regidora Ariadna Llorens que si pot 
convocar un Consell Rector de l’IMET, tenint en compte que vam aprovar una 
modificació de pressupostos en l’aprovació de pressupostos, incrementant la 
seva dotació, i que creiem que hi ha temes per parlar.  Més que res perquè ara 
el Consell Rector té un pressupost aprovat que no és exactament el que va 
aprovar el Ple, i portem dos mesos sense saber exactament què s’està fent i 
què es farà.  Es va dir que esperéssim un temps, però home, potser ens 
passarà l’any i llavors potser caldrà parlar del pressupost del 2013. Espero que 
no, crec que... em sembla que hi havia intenció de fer-ho abans, però en 
qualsevol cas creiem que la situació econòmica de la ciutat demanava doncs 



 

poder parlar d’això i, per tant, demanaria que convoqués un Consell Rector al 
més aviat possible.  
 
I després un segon prec.  En el Ple del mes de gener es va demanar... es va 
aprovar una moció en què es demanava que es parlessin de temes del Port en 
Comisió Informativa.  Ha passat un temps normal, no és que hagi passat més 
temps del que havia de passar, sinó que ha passat un temps, però l’equip de 
govern ja convocarà la Comisió Informativa per explicar temes del Port, però 
ens agradaria que, mentrestant, si es prenen decisions sobre activitats que es 
faran en el Port, aquestes es vagin informant, perquè tenim entès en Comisió 
Informativa, que ho vam preguntar per pròpia iniciativa, que aquest estiu doncs  
hi haurà una carpa al Trajo de Garbí, o que hi haurà un... o que potser hi ha 
una activitat d’oci al Trajo de Garbí, o hi han altres activitats i per tant, doncs, 
que abans de que se’n pugui parlar, parlem del Port.  Bàsicament és aquesta 
la qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS  
 
Gràcies, alcaldesa.  Amb tota la solidesa que pugui, però sense perdre el bon 
humor.  Sí que com a regidor de Comerç voldria fer un prec en el sentit de... 
doncs donar a conèixer a la ciutat, o felicitar, diguem, en nom del govern, que 
l’Associació de Comerciants Viu Comerç, va rebre un reconeixement per part 
de la Generalitat de Catalunya com a millor iniciativa comercial doncs del país 
l’any 2011, i crec doncs que és bo que aquest Ple se’n fagi ressò, i per tant, 
doncs com a regidor de Comerç també fer extensiva la felicitació en seu 
plenària. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  
 
Sense més temes a tractar, aixequem la sessió.  Gràcies a tots. 
 



 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
 
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
13 d’abril de 2012 
 
Té constància el govern de què el camí d’Adarró, a l’alçada que 
s’assenyala està tallat ja que alguna persona l’ha fet impracticable? Han 
posat una porta de ferro i han reomplert els terrenys amb runa i terra fent 
un talús de més de dos metres que impedeix el pas de l'aigua, animals i 
persones. En cas de fortes pluges pot provocar una riuada a la carretera 
ja que es tracta d'un xaragall (aragai) conegut i respectat durant 
centúries. Té previst el govern fer-hi alguna actuació? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Els Serveis Tècnics Municipals han realitzat la inspecció del camí d’Adarró.  
 
Determinen que el camí gira just en el punt on s’ha col·locat la porta de ferro, 
aquesta dóna accés a una finca privada.  
 
En l’arxiu adjunt (vol 2004) es pot observar que en aquells moments l’ús del 
camí es confonia en aquest gir permetent l’entrada a la finca privada i 
retornant al camí uns metres més al nord. 
 
A dia d’avui (arxiu cadastre indicat), l’estat d’aquest tram de camí és 
impracticable i caldrà fer-ne una recuperació. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.25 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 


