
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-18-12-2017/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017 

 
 
Acta núm. 17 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 18 de desembre de 2017, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
DAVID MONTES MUÑOZ (No adscrit) 
 
SECRETÀRIA ACCIDENTAL  
ROSA LUCAS BIZARRO 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 



 

 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix la Sra. ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC). La Sra. GISELA VARGAS 
REYES (PSC) marxa a es 19:08 hores, quan s'està tractant el punt número 6 de 
l'ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 1.  Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 

l'Ajuntament de 20 de novembre de 2017. 
 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, com a 

regidor d'aquest Ajuntament. (Exp. 183/2017-SEC) 
 
 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Secretaria General 
 
3.  Aprovació, si escau, de la constitució d'una Comissió Informativa Especial 

d'Investigació en relació amb l'interior d'illa de la finca situada a la rambla Pirelli, 
núm. 94, de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 190/2017-SEC) 

 
Recursos Humans 
 
4.  Ratificació de la pròrroga de l'actual Pla intern d'Igualtat de Gènere de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i constitució de la Comissió del Pla intern 
d'Igualtat d'Oportunitats.  (Exp. 154/2017-RH) 

 
Tresoreria 
 
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals i de 

l'Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals per al 2018. 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura  
 
 6. Ratificació, si escau, de l'acord de JGL de 31.10.2017, d'aprovació del conveni 

d'adhesió a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana amb l'Espai Far 
per impulsar el patrimoni cultural marítim. (Exp. 208/2017-CUL) 

 
 
 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG, Sra. Ariadna Llorens  i Sr. David Montes, regidors 
no adscrits 

 
 7. Moció amb relació a una treballadora de Valoriza Servicios Medioambientales, 

SA. (Exp. 101/2017-eMOC) 
 

Grup Municipal d'ERC 

 8. Moció per a la commemoració dels 125 anys del naixement d'Enric Cristòfor 
Ricart. (Exp. 104/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal de C's 

 9. Moció en defensa del constitucionalisme a l'Administració Local. (Exp. 103/2017-
eMOC) 

10. Moció per donar vida als quioscos de la Rambla Principal. (Exp. 105/2017-
eMOC) 

11. Moció per a la millora de la seguretat de les persones amb la malaltia 
d'Alzheimer. (Exp. 106/2017-eMOC) 

 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 

 
12. Moció per permetre que les entitats i associacions de malalts puguin deixar 

material informatiu als centres sanitaris de la ciutat. (Exp. 107/2017-eMOC) 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

13. Moció per una Ordenança sobre espais verds i biodiversitat de Vilanova i la 
Geltrú. (Exp. 108/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal d'ERC 

 
14. Moció en defensa de la unitat de les col·leccions del Museu Nacional d'Art de 

Catalunya i del Museu de Lleida. (Exp. 109/2017-eMOC) 
 
 



 

 

Grups Municipals de la CUP, ERC i SOM VNG 
 

15. Moció sobre la creació d'una comissió d'investigació municipal o informativa 
especial sobre el procés d'expropiació de la finca propietat de l'empresa Ninglee, 
SL. (Exp. 110/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal de SOM VNG 

 
16. Moció per la retirada de la intervenció de l'Ajuntament de Madrid per part del 

Ministeri d'Hisenda.  (Exp. 111/2017-eMOC) 
 

Grups Municipals del PSC i CIU 
 

17. Moció d'adhesió al Manifest de SOMESCOLA i de suport a la consolidació, 
protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors 
democràtics i a la cohesió social. (Exp. 112/2017-eMOC) 

 
 
 

PREGUNTES 
 

 
18. Pregunta d'ERC: 

- Sobre la Nau del Ferrocarril. 
 
19. Preguntes de Carmen Reina, regidora no adscrita: 

- A què són deguts els continus talls de l'enllumenat públic en determinades 
zones del barri de la Collada-Sis Camins? 

- Hi ha previst un calendari d'intervencions de manteniment i millora als barris de 
la nostra ciutat? I, si és així, quines són les intervencions més urgents?  

 
20. Preguntes de la CUP: 

  - Sobre la retirada de llaços grocs als carrers de Vilanova i la Geltrú. 

  - Quin és el cost del guarniment de la campanya de Nadal? (llum, energia, arbres 
i d'altres instal·lacions) 

 
21. Preguntes d'Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 

- Sobre l'adjudicació del contracte de l'enllumenat públic. 

- Sobre l'edifici de Dradisa de la plaça del Port. 

 
 
PRECS 
 
 



 

 

 1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 20 DE 
NOVEMBRE DE 2017. 

 
S'aprova per unanimitat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 
l'Ajuntament de 20 de novembre de 2017, amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 
5 del PSC, 5 de la CUP, 3 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits).  
 

 
 

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. MIGUEL 
ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, COM A REGIDOR D'AQUEST 
AJUNTAMENT. (Exp. 183/2017-SEC) 

 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. JOAN MARTORELL 
MASÓ, davant el Ple de 20 de novembre de 2017, i havent-se rebut la credencial per 
part de la Junta Electoral Central, expressiva d’haver estat designat regidor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, 
de la qual li ha lliurat còpia la Secretaria municipal, a l’efecte que pugui exercir el seu 
dret a la presa de possessió com a regidor municipal, l’alcaldessa li formula la 
pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb lleialtat 
al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

3.  SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL 
D'INVESTIGACIÓ EN RELACIÓ AMB L'INTERIOR D'ILLA DE LA 
FINCA SITUADA A LA RAMBLA PIRELLI, NÚM. 94, DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. (Exp. 190/2017-SEC) 

 
Relació de fets 
 
1.- L’entitat "Ninglee S.L." és propietària de la finca Inscrita en el Registre de la 
Propietat de Vilanova i la Geltrú, volum 70, llibre 34, full 226, finca registral 2316.  
 
Aquesta finca té la següent descripció registral: 
 



 

 

“Terreno destinado a jardín, cercado de paredes en Vilanova i la Geltrú, y 
en el interior de la manzana formada por la Rambla Pirelli, la Rambla 
Transversal, el torrente de San Juan y el Paseo de Nuestra Señora del 
Carmen, de extensión superficial dos mil trescientos treinta y nueve metros 
treinta y ocho decímetros cuadrados, y que se prolonga fuera de las 
paredes hacia el Este, en franja de terreno de quinientos veintiocho metros 
cuadrados, para dar salida a esta finca y a la parte posterior de otra con 
derecho a ello y sitas en el Paseo del Carmen, hasta la Rambla Pirelli, a 
través de un pasadizo cubierto por la casa número 94 de tal calle. Linda, 
por el Sur, con las casas números 10 a 24 del Paseo del Carmen, al Este, 
con finca de la Rambla Pirelli, números 88 al 94, al Oeste, con el número 9 
del Paseo del Carmen, de hermanos Castany Santacana, y por la espalda, 
con fábrica de Productos Pirelli." 

 
Aquesta finca estava qualificada segons el PGOU aprovat el 2001 com a "espai lliure 
interior" i concretament com a "pati no edificable en planta baixa i sòtan", segons 
l'art. 66 de les Normes Urbanístiques del PGOU. No obstant, tota vegada que la 
propietària es va mostrar disconforme amb aquesta qualificació que va determinar el 
PGOU, en la que no assignava aprofitament urbanístic a la seva finca situada dins del 
sòl urbà, va interposar un recurs contenciós administratiu que va finalitzar per 
Sentència núm. 644 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27 de 
setembre de 2004, mitjançant la qual es va anul·lar aquesta qualificació, instant  
l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya a tramitar i aprovar l’instrument de 
planejament urbanístic que procedeixi per a fixar la qualificació o règim 
urbanístic de dita finca. 
 
2.- Com a conseqüència de dita Sentència, que va esdevenir ferma, Ninglee, SL, va 
manifestar davant l’Ajuntament la seva voluntat que la seva finca s’incorporés dins de 
l’àmbit de l’Eixample de Mar, així com també va seguir negociacions amb la 
promotora Qualitat Promocions per a tal fi (que van acabar finalitzant sense èxit), i per 
la seva part, per acord del Ple municipal de data 14 de febrer de 2005, l'Ajuntament 
va acordar iniciar els treballs per a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana, de forma coordinada amb els Serveis Territorials de la Direcció General 
d’Urbanisme, per tal de fixar les qualificacions i règim jurídic de la finca. Malgrat això, 
no havent-se tramitat ni aprovat per part de les administracions competents 
l’instrument de planejament urbanístic que donés compliment a la Sentència per fixar 
una nova qualificació urbanística, finalment i a instàncies de Ninglee, SL, la Secció 3ª 
de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant 
Interlocutòria de data 18 de desembre de 2008, va disposar l’execució forçosa de 
la Sentència dictada en les actuacions. 
 
La Interlocutòria transcriu literalment la part dispositiva de la Sentència, concretament 
la part anteriorment ressenyada, i, a continuació, requereix al Sr. Alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona perquè, en el termini de quatre mesos: 
 

“contados desde la fecha del requerimiento dé cumplimiento a lo 
ordenado en el Fallo transcrito, bajo apercibimiento de que en el 
caso de incumplirse dicho requerimiento, se tendrá por aprobada 



 

 

la calificación de la finca de autos en los términos solicitados por la 
actora, a saber: interior de manzana destinado a verde público, 
sistema de espacios libres locales – parque urbano, y sistema de 
expropiación, clave F”. 
 

3.- Una vegada transcorregut el ressenyat termini de quatre mesos, per 
Interlocutòria del referit TSJ de data 29 d’octubre de 2009 es va declarar 
expressament pel propi Tribunal de Justícia que la qualificació i règim jurídic de 
l’esmentada finca és l’abans referida, d’interior d’illa destinat a verd públic, sistema 
d’espais lliures locals-parc urbà, i sistema d’expropiació clau F. 
 
A la vista d’aquesta resolució judicial ferma, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar en data 17 de desembre de 2009 donar-se per assabentada 
d’aquesta Interlocutòria en el tràmit d’execució forçosa de la Sentència núm. 644 i, en 
compliment de dit punt, tenir per declarat que la qualificació i règim jurídic de 
l’esmentada finca és la d’interior d’illa destinat a verd públic, sistema d’espais lliures 
locals-parc urbà, i sistema d’expropiació clau F. 
 
I als efectes de la seva executivitat, mitjançant Edicte del Director General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, es va publicar la part dispositiva de la Interlocutòria 
esmentada en el DOGC núm. 5549, de 20 de gener de 2010. 
 
D’aquesta manera quedava avalat i recollit per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el model d’ordenació i qualificació (espais lliures locals-parc urbà) i figura 
de gestió (expropiació, entesa com a actuació urbanística aïllada), determinats en 
tràmits d’execució forçosa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
4.- Com a conseqüència d’aquesta qualificació urbanística donada pel TSJ en tràmits 
d’execució de Sentència, en data 21 de maig de 2010 (registre d’entrada núm. 
2010012269) la societat NINGLEE, SL, va presentar en l’Ajuntament escrit 
interessant l’inici de l’expedient d’expropiació per ministeri de la llei per a la 
fixació del preu just de la finca ressenyada, advertint expressament  
l’Ajuntament, en cas de desacord sobre el dit preu, del propòsit d’iniciar l’expedient 
de determinació del preu just de l’expropiació de la finca d’acord amb els tràmits 
legalment establerts. El referit escrit no va ser contestat expressament per 
l’Ajuntament. 
 
En la data de presentació de dit escrit, la legislació vigent era el Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
que va estar en vigor fins el dia 6 d’agost de 2010, data en què va entrar en vigor el 
DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
5.- Amb el nou govern municipal resultant de les eleccions municipals de maig de 
2011 es van tornar a reprendre noves converses entre aquest (a través de l’actual 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge) i Ninglee, SL, per tractar d’arribar a una 
solució de mutu acord, motiu pel qual la referida mercantil no va arribar a presentar 
el full d’apreuament corresponent per a la determinació del preu just de 
l’expropiació. 



 

 

 
Vist que les negociacions amb Ninglee no havien prosperat al llarg d’aquests darrers 
anys, des de la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge es van intensificar les 
negociacions per assolir una solució de mutu acord abans d’arribar a l’esmentada 
data límit, i es van formular noves propostes d’ordenació adreçades a 
l’assoliment d’un acord global, que s’instrumentalitzaria mitjançant un conveni 
urbanístic i la tramitació d’una modificació del PGOU que comportaria el tancament a 
presentar qualsevol altra reclamació per part de Ninglee, SL. 
 
A fi i efecte d’harmonitzar els interessos públics i privats concurrents, i de garantir 
l’assumpció dels objectius definits per totes les parts, es va arribar a una proposta 
consensuada d’ordenació que comportava tramitar i aprovar una Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi, mitjançant 
l’establiment d’un Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) en l’àmbit de les 
finques de l’interior de l’illa delimitada per la rambla de Joan Baptista Pirelli, passeig 
del Carme, rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar (Pla Especial Pirelli-Mar), 
de superfície 3.585,65 m2, amb relació al qual cal posar de relleu també la 
incorporació destacada d’altres dues finques propietat de la mercantil Explotaciones 
Grupo B Tres, SL, representant ambdues entitats mercantils el 94,17% de la propietat 
inclosa en l’àmbit del polígon d’actuació. Aquesta altra incorporació permetia dotar de 
coherència urbanística a la modificació i així preservar com a zona verda pública de 
cessió la totalitat de l’espai interior d’illa, excepte la petita part destinada a donar 
compliment a la Sentència, amb l’assignació d’un aprofitament urbanístic. 
 
6.- Les bases d’aquesta proposta d’ordenació es van consensuar mitjançant la prèvia 
formalització d’un conveni urbanístic signat en data 31 d’octubre de 2013 entre la 
representació municipal i els propietaris de les finques abans descrites. 
 
Amb dit conveni es pretenia donar compliment al contingut de la sentència del TSJC 
de data 27 de setembre de 2004, compensar els drets econòmics que es deriven de 
la seva aplicació, així com obtenir una superfície de sòl públic, en aquest cas 
urbanitzada, pràcticament equivalent a la que era objecte d’expropiació de la finca de 
Ninglee (81 m2 de diferència). No obstant, sotmesa al Ple municipal de data 2 de 
desembre de 2013 tant l’aprovació de dit conveni urbanístic com l’aprovació inicial de 
l’esmentada modificació de PGO, en tant que òrgan municipal competent, no va 
prosperar en no assolir la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, requerida per l’article 47.2 ll) de la Llei de bases de règim local. La 
voluntat majoritària reflectida en dit Ple pels grups municipals de l’oposició va ser la 
de mantenir la qualificació urbanística actualment existent, de la totalitat de 
l’interior d’illa, com a verd públic. 
 
7.- En data 22 de març de 2014 (registre d’entrada núm. 2014008445), el Sr. P.S.G., 
en qualitat d’administrador de la societat NINGLEE, SL, presenta instància mitjançant 
la qual, en síntesi, adjunta full d’apreuament i sol·licita tenir per iniciat per ministeri de 
la Llei l’expedient d’expropiació de la finca de la seva propietat, inscrita en el Registre 
de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, volum 70, llibre 34, full 226, finca registral 
2316. El 8 d’abril de 2014 es dicta Decret d’Alcaldia, mitjançant el qual es resol 
inadmetre a tràmit la referida instància presentada per NINGLEE, SL, en data 22 de 
març de 2014, en aplicació i a l’empara dels fonaments de dret que figuren a la part 



 

 

expositiva de dita resolució. Aquest Decret va ser ratificat per acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 5 de maig de 2014, el qual es va notificar a l’interessat en data 
19 de maig de 2014, segons consta a l’expedient. I contra el referit acord de 
ratificació del Ple, l’interessat va presentar recurs de reposició de data 16 de juny de 
2014 (registre d’entrada núm. 2014018483, de 20 de juny) que va ser desestimat per 
acord de Ple de data 19 de setembre de 2014. 
 
8.- NINGLEE, SL, va presentar recurs contenciós administratiu núm. 522/2014-C 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, contra el referit acord 
de Ple de 19-09-2014 desestimant l’esmentat recurs de reposició. En data 14 de 
març de 2016, el Jutjat dicta Sentència núm. 96/2016, per la qual estima el 
recurs contenciós administratiu, anul·lant els actes administratius impugnats i, 
en el seu lloc, disposant l’inici de la tramitació de l’expedient. 
 
Contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11, l’Ajuntament va 
interposar recurs d’apel·lació. En data 21 de març de 2017 el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya dicta Sentència per la qual desestima el recurs 
d’apel·lació i condemna l’Ajuntament al pagament de les costes processals. 
 
9.- Mentrestant, al Ple de maig de 2016, els grups municipals de la CUP, ERC i SOM 
VNG van presentar una moció per a la creació d’una Comissió Informativa Especial 
d’Investigació amb l’objectiu d’aclarir una sèrie d’aspectes que no quedaven clars del 
procés i d’identificar responsabilitats en el tractament d’aquesta problemàtica al llarg 
de tots aquests anys. A petició del regidor d’Urbanisme, la moció va quedar sobre la 
taula en vistes a treballar conjuntament la qüestió entre govern i oposició. 
 
10.- En data 27 d’octubre de 2017 (núm. de registre 2017033261) va tenir entrada en 
aquest Ajuntament el document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
en l’àmbit del PAU 21 “Interior Passeig del Carme”, presentat i redactat per 
l’arquitecte Jordi Borén i Gómez, en compliment de l’encàrrec en contracte menor de 
serveis efectuat mitjançant Decret del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 
de data 6 de juliol de 2017 (exp. 08/17-URB), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40,1510,2269901 (Revisió POUM) del vigent pressupost municipal, segons consta 
incorporat a l’expedient. 
 
Al Ple celebrat el 20 de novembre de 2017 es va presentar una proposta amb el títol 
“Aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació en 
l'àmbit del PAU 21 'Interior passeig del Carme' del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. (Exp. 53/2017-URB)”. No obstant, sotmesa a votació, no va prosperar en no 
assolir la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, requerida 
per l’article 47.2 ll) de la Llei de bases de règim local.  
 
11.- Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es troba obligat al compliment de 
les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 27 de 
setembre de 2004 i la més recent dictada el 21 de març de 2017, i presentada al 
Ple la proposta d’Aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació en l'àmbit del PAU 21 "Interior passeig del Carme" del terme municipal 
de Vilanova i la Geltrú (Exp. 53/2017-URB) que no va prosperar, tots els grups 
municipals i regidores no adscrites de l’Ajuntament proposen crear una comissió 



 

 

informativa de caràcter especial per investigar i analitzar els antecedents, les 
actuacions polítiques i tècniques passades, presents i preveure les conseqüències 
futures. 
 
12.- Per tots aquests motius es proposa analitzar de forma exhaustiva tots els 
antecedents que permetin conèixer les causes i les possibles repercussions en el 
futur. En aquest sentit, els grups municipals acorden no acotar cap element d’anàlisi 
que sigui necessari per investigar els fets, i serà a la primera reunió de la comissió a 
on tots els grups municipals i regidores no adscrites presentaran els seus objectius de 
treball, persones cridades a comparèixer i format de treball. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. 
2. Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya.  
3. Articles 124 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les Entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986.  
4. Articles 57 a 64 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat al Ple del 3 de 

novembre de 2008 (i modificats diversos articles per acord del Ple del 3 de juliol 
de 2017). 

 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Constituir una Comissió Informativa Especial d’Investigació en relació amb 
l’interior d’illa de la finca situada a la rambla Pirelli, núm. 94, de Vilanova i la Geltrú, 
amb l’objecte de fer un estudi de la situació actual que permeti donar compliment a 
les resolucions judicials i alhora analitzar les diverses possibilitats d’actuació 
municipal i de les conseqüències que poden comportar, així com investigar les 
actuacions passades, analitzar la situació actual i proposar alternatives de futur, amb 
la determinació, si escau, de les possibles irregularitats i d’identificar responsabilitats.  
 
SEGON. Disposar que aquesta comissió s’integrarà per un representant de cadascun 
dels grups polítics amb representació municipal, d’acord amb les designacions fetes 
per cadascun d’ells. També formaran part de la comissió els regidors i regidores no 
adscrites. 
 
TERCER. Disposar que la primera reunió de la Comissió Informativa Especial 
d’Investigació en relació amb l’interior d’illa de la finca situada a la rambla Pirelli núm. 
94, de Vilanova i la Geltrú, tindrà lloc al gener de l’any 2018, prèvia convocatòria en la 
que constarà el dia, l’hora i el lloc, i es dissoldrà automàticament una vegada assolit 
el seu objectiu. 
 
QUART. Disposar que en la primera sessió constitutiva tots els grups municipals i 
regidors/ores no adscrits/ites estableixin els seus objectius d’anàlisi, documentació 
necessària i informació addicional que es necessiti, acordant que no s’acotarà cap 
objectiu que es proposi. 



 

 

 
CINQUÈ.  La comissió podrà requerir els testimonis de qualsevol dels treballadors i 
treballadores municipals i càrrecs electes (actuals o de mandats anteriors) que 
qualsevol dels grups o regidors/ores no adscrits/ites consideri rellevant, per dur a 
terme la tasca encomanada. 
 
SISÈ. Elevar al Ple les conclusions a les que arribi aquesta Comissió Informativa 
Especial d’Investigació." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 3 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits).  
 
 

 
4.  RECURSOS HUMANS. RATIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA DE 

L'ACTUAL PLA INTERN D'IGUALTAT DE GÈNERE DE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I CONSTITUCIÓ DE LA 
COMISSIÓ DEL PLA INTERN D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS.  (Exp. 
154/2017-RH) 
 

Relació de fets 
  
   I. Actualment l’ajuntament disposa d’un Pla Intern d’Igualtat de Gènere aprovat al 

mes de desembre l’any 2010 i que ha quedat obsolet. 
 
  II. Segons Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i en compliment de la 
disposició addicional setena, referent als Plans d’Igualtat, “les administracions 
públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte d’oportunitats en 
l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes (...) han d’elaborar i 
aplicar un pla d’igualtat que s’ha de desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord 
de condicions de treball del personal funcionari i que sigui aplicable, en els 
termes que s’hi prevegin”. 

 
 III. En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 9 de maig de 2017 va 

aprovar-se la pròrroga de l’actual Pla Intern d’Igualtat de Gènere, restant pendent 
la seva ratificació pel Ple. 

 
Fonaments de dret 
 
  I. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (CAT). 
 
  II. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i 

Homes, en l’art. 45.2 estableix que “les empreses de més de 250 treballadors 
hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat...”. 

 



 

 

Per aquest motiu aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Ratificar l’aprovació de la pròrroga de l’actual Pla Intern d’Igualtat de 
Gènere de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.  Aprovar la constitució de la Comissió del Pla Intern d’Igualtat d’Oportunitats, 
formada per: 
 
- Director del Servei de Recursos Humans i Organització Interna, Sr. Fermín Ortega 

Vázquez 
- Coordinadora de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, Sra. Núria Cortada de la Peña 
- Coordinador de la Unitat RSC, Sr. Carles Anson Massich 
- Cap de Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran, Sra. Griselda Castelló 

Dalmau 
- Cap del Servei de Convivència i Equitat, Sra. Núria Illa Sagarra 
- Representat de Policia Local, Sr. Dionís Ginés Parrilla 
- Representant de Projectes i Serveis Viaris, Sr. Antoni Roure Ripoll 
- Representant del Servei de Convivència i Equitat, Sra. Rosa Català Mallofré 
- Representant d’Empresa, Sra. Noemí Cusiné Rubio 
- Representant de la Unitat de Serveis Municipals, Sr. Jordi Recasens Pla 
- Representant del Servei de Recursos Humans, Sra. Raquel Igual López 
- Representant sindical del Comitè d’Empresa, Sr. Jordi Torrents Colado 
- Representant sindical de la Junta de Personal, Sra. Júlia Salazar Abad." 

 
 

Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (3), C's (1), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes (3), 
regidors no adscrits = 19 vots 

Abstencions: CUP = 5 vots 
 
 

 
 5. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS I DE L'ORDENANÇA REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2018. 

 
A la present proposta es recullen els acords relatius a les modificacions per a l’any 
2018 de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics. 
 
Vistos els informes d’Intervenció i Tresoreria, així com els estudis econòmics 
elaborats, i la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió 
Informativa de l’Àrea en data 11 de desembre de 2017, aquest Ple de l'Ajuntament 
aprova els següents  



 

 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals 
següents: 

• Ordenança Fiscal Número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

• Ordenança Fiscal Número 3, reguladora de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 

• Ordenança Fiscal Número 4, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de tracció 
mecànica. 

• Ordenança Fiscal Número 7, reguladora de la Taxa per expedició de 
documents administratius. 

• Ordenança Fiscal Número 15, reguladora de la Taxa per l’estacionament 
regulat de vehicles. 

• Ordenança Fiscal Número 16, reguladora de la Taxa de registre i recollida 
d’animals. 

• Ordenança Fiscal Número 19, reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
de mercats. 

• Ordenança Fiscal Número 20, reguladora de la Taxa per serveis d’atenció a 
les persones. 

• Ordenança Fiscal Número 22, reguladora de la Taxa per a la utilització 
d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. 

• Ordenança Fiscal Número 26, reguladora de les Taxes per aprofitament o 
utilització privativa del domini públic municipal. 

 

El text de les modificacions es recull a l’annex nº 1 de la present proposta. 

 

SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Número 29, 
Ordenança reguladora dels Preus públics municipals. 
 

El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 2 de la 
present proposta. 

 
TERCER. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de l'Ajuntament 
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran difusió de la 
província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi 
els suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
QUART.  En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de 
la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de les 



 

 

Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a aquesta publicació i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació." 
 

 
ANNEX  1 (Acord Primer) 

 

Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre Béns Immobles 

 
Article 4.-   Exempcions i Bonificacions 
 
5.- Bonificacions Estalvi energètic. 

Es dóna nova redacció: 

A)  Gaudiran d’una bonificació entre el 30 i el 50% de la quota integra de l’impost 
sobre bens i immobles, Urbana, durant els tres anys següents a la posada en 
funcionament del sistema, els habitatges en que es realitzin instal·lacions 
d’estalvi energètic que compleixen les condicions següents: 
- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o 

altra normativa sectorial aplicable. 
- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no 

legalitzades. 
- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent. 
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta 

circumstància s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació 
expedida per l’empresa de manteniment de les instal·lacions. 

- Que s’hagi sol·licitat la corresponent llicència d’obres. 
- Presentació d’una memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la 

descripció de tots els elements de la instal·lació, plànols, estudi de carregues 
de la coberta i la certificació de l’estalvi aconseguit. També haurà d’acreditar 
la data de finalització de la instal·lació. 

El percentatge concret de la bonificació s’ajustarà als següents barems de cost 
econòmic i d’estalvi energètic de la instal·lació: 

Cost instal·lació Estalvi energètic justificat Bonificació 
Inferior o igual a 

5.000 € 
AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 

30% 
Unifamiliar:    Estalvi inferior 1.000 kWh/any 

Superior a 5.000 
€ i menor o igual 

a 15.000 € 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)  
Unifamiliar:    Estalvi superior 1.000 kWh/any 40% 
Plurifamiliar: Estalvi total/Nombre habitatges > 

1.000 kWh/any 30% 

SOLAR FOTOVOLTAICA  
Unifamiliar:    Estalvi inferior 2.800 kWh/any 40% 
Plurifamiliar: Estalvi total/Nombre habitatges < 

2.8000 kWh/any 30% 

BIOMASSA  



 

 

 

 
B)  Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota integra de l’impost sobre bens i 

immobles, Urbana, durant dos anys següents a la posada en funcionament del 
sistema, els habitatges que millorin l’envolupant tèrmica de l’edifici, mitjançant 
actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, sempre que s’aconsegueixi una 
reducció d’almenys un 30% de la demanda energètica anual global de 
calefacció i refrigeració de l’edifici referida a la certificació energètica. 

 
C) Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota integra de l’impost sobre bens i 

immobles, Urbana, durant un any següent a la posada en funcionament del 
sistema, els habitatges de nova construcció o ja construïts que incorporin una 
instal·lació fotovoltaica o altre tecnologia d’origen renovable  que permeti un 
estalvi energètic a les instal·lacions comunitàries de l’edifici. 

 
D) Gaudiran d’una bonificació entre el 10% i el 30% de la quota integra de l’impost 

sobre bens i immobles, Urbana, durant els dos anys següents a la posada en 
funcionament del sistema, aquells edificis que incorporin un sistema 

Unifamiliar:    Estalvi inferior 3.000 kWh/any 40% 
Plurifamiliar: Estalvi total/Nombre habitatges < 

2.0000 kWh/any 30% 

ALTRES  
Els serveis tècnics determinaran la bonificació en 
funció de si es tracta d’una tecnologia d’origen 
renovable, el seu estalvi i el seu cost. 

 

Superior a 
15.000 € 

AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)  
Unifamiliar:    Estalvi superior 1.000 kWh/any 50% 
Plurifamiliar: Estalvi total/Nombre habitatges > 

1.000 kWh/any 40% 

SOLAR FOTOVOLTAICA  
Unifamiliar:    Estalvi superior 7.000 kWh/any 50% 
Plurifamiliar: Estalvi total/Nombre habitatges > 

7.0000 kWh/any 40% 

BIOMASSA  
Unifamiliar:    Estalvi  superior 3.000 kWh/any 50% 
Plurifamiliar: Estalvi total/Nombre habitatges > 

2.0000 kWh/any 40% 

GEOTÈRMIA  
Unifamiliar:  Un 25% de la demanda total de 

calefacció de cada habitatge 50% 

Plurifamiliar: Un 10% de la demanda total de 
calefacció de  cada habitatge 40% 

ALTRES  
Els serveis tècnics determinaran la bonificació en 
funció de si es tracta d’una tecnologia d’origen 
renovable, el seu estalvi i el seu cost. 

 



 

 

d’AUTOCONSUM pel subministrament energètic de les instal·lacions 
comunitàries de  l’edifici.  

 
En el cas de Comunitats de Veïns que vulguin incorporar un sistema 
d’autoconsum, podran gaudir d’aquesta bonificació tots aquells propietaris o 
propietàries del propi edifici, que hagin contribuït econòmicament amb la 
Comunitat de veïns, en la contractació i execució  d’una instal·lació 
d’autoconsum comunitària. 
 
En funció de la tipologia d’instal·lació, l’estalvi generat i el seu cost, cada 
propietari obtindrà un percentatge de bonificació que li serà d’aplicació durant 
els dos anys següents a l’execució de la instal·lació. 
 
Prèviament per poder disposar de la bonificació caldrà presentar una memòria 
feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la descripció de tots els elements de 
la instal·lació, plànols, estudi de carregues de la coberta i la certificació de 
l’estalvi aconseguit. També haurà d’acreditar la data de finalització de la 
instal·lació. Posteriorment un tècnic municipal verificarà que la instal·lació s’ha 
executat en funció de la llicència atorgada. Les instal·lacions hauran de complir 
amb la normativa que li sigui d’aplicació. 

 
Cost instal·lació  Estalvi energètic justificat Bonificació 

Inferior o igual a  
5.000 € 

SOLAR FOTOVOLTAICA sense bateries   
Estalvi inferior 3.000 kWh/any 10% 

SOLAR FOTOVOLTAICA amb bateries   
Estalvi inferior a 3.000 kWh/any 30% 

Altres   
Els serveis tècnics determinaran la bonificació 
en funció de si es tracta d’una tecnologia 
d’origen renovable, el seu estalvi i el seu cost. 

  

Superior a 5.000 
€ 

SOLAR FOTOVOLTAICA (sense bateries)    
Estalvi superior a 3.000 kWh/any 20% 

SOLAR FOTOVOLTAICA (amb bateries)    
Estalvi superior a 3.000 kWh/any 30% 

altres   
Els serveis tècnics determinaran la bonificació 
en funció de si es tracta d’una tecnologia 
d’origen renovable, el seu estalvi i el seu cost. 

  

 
 
Les bonificacions previstes en els apartats B) i C) hauran de complir els requisits 

següents: 
 

- Presentació d’una memòria feta per un tècnic o tècnica qualificat amb la 
descripció de les mesures aplicades, descripció dels materials utilitzats, 
normativa d’aplicació, plànols, càlculs, i certificació de l’estalvi aconseguit. 

- Presentació del informe d’inspecció tècnica (IITE) de l’edifici. 



 

 

 
Les bonificacions previstes en aquest número 5 s’aplicaran a partir de l’exercici 
següent a la data de finalització de la instal·lació certificada pel tècnic, sempre que es 
sol·licitin dintre del termini de tres mesos següents a la data indicada. 
 
Els edificis o habitatges que hagin gaudit amb anterioritat d’altres beneficis fiscals per 
instal·lacions d’estalvi energètic no podran accedir a les bonificacions regulades en 
aquest apartat. 
La Junta de Govern Local, a proposta dels serveis tècnics municipals, podran establir 
altres condicions i requisits per gaudir de les bonificacions. 
 
Les bonificacions concedides fins a l’any 2017 gaudiran dels percentatges de 
bonificació i els exercicis reconeguts.  
 
 

Ordenança fiscal núm. 3 Impost sobre Activitats Econòmiques 

 
Article 4.-   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció al Número 4, i els actuals Números 4 a 6 passen a numerar-
se com 5 a 7 respectivament: 

4.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota i, en el seu cas, dels recàrrecs 
legals, els qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici d’aquella. El 
període d’aplicació de la bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la 
finalització de l’exempció que preveu l’article 82.1.b) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica 

 
Article 4 
 
Es dóna nova redacció al segon paràgraf dels Números 2 i 3, i es suprimeix el tercer 
paràgraf del Número 3: 

 
2.- (...) 
L’interessat l’haurà de demanar amb anterioritat a la finalització del termini voluntari 
de pagament de l’impost, acompanyant certificat o document acreditatiu de l’entitat o 
associació a què pertanyi on consti la condició de soci o associat i l’antiguitat del 
vehicle.  
(...) 
 
3.- (...) 



 

 

Per gaudir d’aquest benefici els interessats hauran de presentar la sol·licitud amb 
anterioritat a la finalització del termini voluntari de pagament, acompanyada del 
permís de circulació, fitxa tècnica i/o certificat del fabricant del vehicle on figurin les 
condicions especificades. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per expedició documents administratius 

 
Article 6.- Tarifa 

Es suprimeix el paràgraf final de l’Epígraf 1 i s’afegeix una nova tarifa en aquest 
Epígraf: 

Epígraf 1 
 

- Certificats de convivència històric ........................................................  10,00 € 
 
 
 

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

 
Article 2.- Fet imposable 

Es dóna nova redacció al darrer apartat del Número 3: 

3.- No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança ni a la limitació de durada 
l’estacionament dels vehicles següents: 

• (...)  
• Els vehicles exclusivament elèctrics. Aquesta no subjecció no és aplicable 

als vehicles híbrids. Perquè la no subjecció resulti aplicable el vehicle haurà 
de disposar en lloc visible el distintiu oficial que acrediti la circumstància de 
tractar-se d’un vehicle exclusivament elèctric. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 16 Taxa de registre i recollida d’animals 

 
Article 2.- Fet imposable 

Es dóna nova redacció: 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal de: 
a)  Registre anual de l’animal en el cens municipal. 
b)  Rescat d’animals i trasllat al Centre d’atenció d’animals de companyia. 
c)  La gestió i tramitació de la llicencia per a la tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos. 
 



 

 

Article 4.- Quota tributària 

Es suprimeix la tarifa del Número 4. 

 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per prestació de serveis de mercats 

 
Article 7.- Quotes 
 
Número 1 (Permís de venda): Es dóna nova redacció 

1. Permís de venda 
 
A l’inici de l’activitat el nou titular de la concessió, haurà de fer obligatòriament un 
únic pagament en concepte de Permís de venda, excepte en el cas de 
transmissions derivades de dissolucions de comunitats de bens, o per extinció de 
societats civils. 
 
Mercat del Centre:  100,00 Euros per metre lineal de parada 
Mercat de Mar:           20,00 Euros per metre lineal de parada 

 
 
Número 2 (Traspàs): Es dóna nova redacció a l’apartat del valor de referència del 

Mercat del Centre 

- El valor de referència calculat a raó de 5.624,00 € per metre lineal de les 
parades objecte de traspàs en les parades del Mercat del Centre 

 
 
Número 3 (Taxes per adjudicació de les parades): Es dóna nova redacció a la lletra a) 

a) Aquesta taxa només la satisfaran les noves adjudicacions en el moment de la 
concessió, que es farà en funció d’allò que estableixi el Plec de Condicions per 
a l’adjudicació de parades i d’acord amb el que preveu el Reglament dels 
mercats municipals de Vilanova i la Geltrú: 

Mercat Durada adjudicació Euros metre 
lineal parada 

Mercat del Centre > 40 anys 5.624,00 
 Entre 25 i 40 anys 3.380,00 
 Entre 10 i 25 anys 2.254,00 
 Entre 5 i 10 anys 1.690,00 
 Entre 2 i  5  anys 

< 2 anys 
1.127,00 

563,00 

Mercat de Mar > 40 anys 1.400,00 
 Entre 25 i 40 anys 840,00 
 Entre 10 i 25 anys 560,00 
 Entre   5 i 10 anys 420,00 
 Entre   2 i  5 anys 280,00 
 < 2 anys               140,00 



 

 

 

Número 4 (Taxes per utilització dels serveis de mercat): Es suprimeix al la reserva de 
lloc com preu separat al Mercat ambulant central. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 20 
Taxa per prestació de serveis d’atenció a les 
persones 

 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Es dóna nova redacció: 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis següents: 

1)  Servei de menjador social “Àpats en companyia” 
2)  Servei d’àpats a domicili 
3)  Servei d’atenció a domicili 
 3.1 Treballadora Familiar 
 3.2 Neteja 
4)  Servei de transport de viatgers. 
5)   La realització d’informes de reagrupament familiar. 
6)  Servei de transport en trenet turístic. 

 
 
Article 4t.   Meritació   
 
Es dóna nova redacció: 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti la 
sol·licitud per a la prestació del servei. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
Es dóna nova redacció: 

1.- Les taxes dels serveis de menjador social “Àpats en companyia”, àpats a domicili, 
i atenció a domicili, es liquidaran mensualment. 
 
2.- La taxa dels serveis de transport de viatgers i del trenet turístic s’exigirà mitjançant 
billeta que s’haurà de pagar abans de la prestació dels serveis. 
 
3.- La taxa per la realització d’informes de reagrupament familiar s’exigirà en règim 
d’autoliquidació, que s’haurà de presentar i pagar al moment de tramitar la sol·licitud. 
 
 
 
 



 

 

Article 7è.   Quotes 
 
Es dóna nova redacció: 

Les quotes son les següents: 
 

  Euros 
1) Servei de menjador social “Àpats en companyia” ............................... 6,50 

   

2) Servei d’àpats a domicili ...................................................................... 7,00 
   

3) Servei d’atenció a domicili:  
 - Treballadora familiar .................................................................... 17,50 
 - Neteja ........................................................................................... 14,00 
   

4) Informes per reagrupament familiar .................................................... 64,50 
   

5) Bitllets Trenet turístic:  
 - Bitllet senzill adult ........................................................................ 3,00 
 - Bitllet senzill infantil (de 3 a 12 anys) ........................................... 2,00 
 - Bitllet senzill nens 0 a 2 anys ....................................................... Gratuït 
 - Bitllet senzill 1 dia adult ................................................................ 5,00 
 - Bitllet senzill 1 dia infantil (de 3 a 12 anys) .................................. 3,50 

 - Bitllet grup (a partir de 10 persones, només horari matí), per 
persona ...................................................................................... 1,50 

 - Abonament de 10 viatges ............................................................ 20,00 
 
 

S’afegeix un nou Article 8: 

Article 8è.   Bonificacions 
 

1.- SERVEI MENJADOR SOCIAL I SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI 

A) Càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiària  

La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà segons la 
renda disponible, dels estalvis que pugui tenir (s’aplicarà percentatge segons 
edat. Menys de 36 anys: 1% sobre els estalvis; dels 36 als 64 anys: 3% sobre els 
estalvis; a partir 65 anys: 5% sobre els estalvis) i deduccions aplicables. 
 
Les deduccions que es podran tenir en compte són les següents: 
- Cost d’atencions personals a nivell privat. 
- Cost de lloguer o hipoteca. 
- Costos derivats d’atenció a la infància (beques menjador, atenció pedagògica, 

etc.) 
- Cost de servei de neteja. 
- Cost del centre de dia. 



 

 

� Cost derivat de l’import de copagament resultant a l’aplicació de la 
calculadora PIA. 

� Cost derivat de l’import del transport adaptat. 
- Per càrrega familiar. Es tindran en compte els membres següents de la unitat 

familiar que depenguin econòmicament de la persona beneficiària per tenir 
uns ingressos iguals o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC): el cònjuge o el convivent estable en parella; els ascendents més grans 
de 65 anys que convisquin en l’habitatge família; els descendents o les 
persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 25 
anys, que convisquin en l’habitatge familiar i els descendents o les persones 
vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, que tinguin un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que convisquin en 
l’habitatge familiar. 

 

B) Càlcul de la quota: 

Persones amb dependència: 
Capacitat econòmica = (Capacitat econòmica calculadora PIA ÷ 14) – 

(Deduccions) 

Persones sense dependència: 
Capacitat econòmica =  (Ingressos de la persona + %estalvis) – (Deduccions) 

 
C) Bonificacions: 

Capacitat 
econòmica 

De 0 a 0,5 
IRSC 

De 0,5 a 
0,75 IRSC 

De 0,75 a 
1 IRSC 

De 1 a 
1,10 IRSC 

De 1,10 a 
1,30 IRSC 

A partir de 
1,30 IRSC 

Bonificació 100% 90% 75% 50% 25% 0% 
Copagament 0% 10% 25% 50% 75% 100% 

 
Import a pagar per les persones usuàries segons bonificació: 
Àpat menjador 0,00 € 0,65 € 1,63 € 3,25 € 4,88 € 6,50 € 
Àpat domicili 0,00 € 0,70 € 1,75 € 3,50 € 5,25 € 7,00 € 

 
 
2.- SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI (SAD) 

A) Càlcul de la capacitat econòmica 

A.1) Persona beneficiària amb DEPENDÈNCIA 

S’entén per SAD dependència el que es presta a persones que tenen 
reconeguda la situació de dependència segons la llei 39/2006 per a la promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LAPAD). 

Criteris de valoració  

La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la 
seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada 



 

 

amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la 
llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al 
DOGC de 29/04/2014). S’utilitzarà la calculadora del PIA per obtenir la capacitat 
econòmica dividit per dotze mensualitats, i en cap cas la participació de la 
persona beneficiària superarà el 65 per cent del cost de referència. 

En el cas dels menors amb dependència es computarà la renda dels pares. 

Els Serveis Socials sol·licitaran directament als organismes corresponents les 
dades necessàries per valorar la capacitat econòmica de la persona beneficiària, 
segons l’article 102 de la Llei 3/2015 que habilita les administracions públiques 
competents en matèria de serveis socials per què puguin comprovar, d’ofici i 
sense consentiment previ de les persones interessades les dades personals 
declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2017, de 
l’11 octubre de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis 
Socials, si s’escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació 
de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la 
unitat econòmica per la convivència, amb la finalitat de comprovar si es 
compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les 
prestacions i en la quantia legalment reconeguda. 

En cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, 
es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos 
pertinents o deduccions. 

El període de temps computable per a valorar la capacitat econòmica serà l’últim 
exercici anual sobre el que l’òrgan competent disposi de dades oficials. 

 

Conceptes: 

RENDA: es considera renda els ingressos de la persona beneficiària derivats 
treball, capital i pensions. 

PATRIMONI net. La calculadora PIA estableix un tant per cent d’increment de la 
renda, segons data de naixement.  

a) Menys de 36 anys:  1% del patrimoni net. 
b) Dels 36 als 64 anys:  3% del patrimoni net  
c) A partir 65 anys:  5% del patrimoni net 

BONIFICACIONS CÀRREGA FAMILIAR: són els membres de la unitat familiar 
que depenguin econòmicament de la persona beneficiària per tenir uns ingressos 
iguals o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) * 

- El cònjuge o el convivent estable en parella. 
- Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin en l’habitatge familiar. 
- Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que 

tinguin menys de 25 anys, que convisquin en l’habitatge familiar. 
- Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 

25 anys o més, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, 
sempre que convisquin en l’habitatge familiar. 

BONIFICACIONS MANTENIMENT DE LA LLAR. S’aplicaran les reduccions als 
titulars de l’habitatge habitual de lloguer, hipotecat o de propietat i lliure de 
càrregues. 



 

 

 

Deduccions: 

Complementàriament a les bonificacions recollides a l’Ordre BSF/130/2014, es 
podran aplicar deduccions per despeses en el càlcul a les aportacions a realitzar 
per part de la persona en els diferents serveis, sempre que aquestes estiguin 
orientades al suport a l’autonomia personal, i es puguin acreditar. Les deduccions 
són les següents: 

- Cost d’atencions personals a nivell privat. 
- Cost de servei de neteja. 
- Cost del centre de dia. 

� Cost derivat de l’import de copagament resultant a l’aplicació de la 
calculadora PIA. 

� Cost derivat de l’import del transport adaptat. 
 

A.2) Persona beneficiària SENSE DEPENDÈNCIA 

S’entén per SAD social: 

1. El que es presta a les persones en situació de dependència no reconeguda 
per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb deteriorament 
cognitiu, que:  

� Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves 
necessitats bàsiques. 

� Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves 
necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.  

� No tenen recursos econòmics suficients per obtenir el suport que necessiten. 
� Persones amb malalties cròniques avançades i necessitats d’atenció 

pal·liativa (MACA) o persones en situació pal·liativa. 

2. El que es presta a persones i/o famílies en situació de risc social per: 

� Manca de capacitat o hàbits per l'autocura i en la relació amb l'entorn. 
� Manca de capacitat o hàbits per l'organització de la llar, familiar i per l'atenció 

als membres de la família, especialment dels menors. 
 
Criteris de valoració  

La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà segons la 
renda disponible, estalvis que pugui tenir (s’aplicarà percentatge segons edat; 
amb menys de 36 anys: 1% sobre els estalvis; dels 36 als 64 anys: 3% sobre els 
estalvis; a partir 65 anys: 5% sobre els estalvis) i deduccions aplicables. 

 

Les deduccions que es podran tenir en compte són les següents: 

- Cost d’atencions personals a nivell privat. 
- Cost de lloguer o hipoteca. 
- Costos derivats d’atenció a la infància (beques menjador, atenció pedagògica, 

etc.) 
- Cost de servei de neteja. 
- Cost del centre de dia: 



 

 

� Cost derivat de l’import de copagament resultant a l’aplicació de la 
calculadora PIA. 

� Cost derivat de l’import del transport adaptat. 
- Per càrrega familiar. Es tindran en compte els membres següents de la unitat 

familiar que depenguin econòmicament de la persona beneficiària per tenir 
uns ingressos iguals o inferiors a l’índex de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC) Son:  el cònjuge o el convivent estable en parella; els ascendents més 
grans de 65 anys que convisquin en l’habitatge família; els descendents o les 
persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 25 
anys, que convisquin en l’habitatge familiar i els descendents o les persones 
vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, que tinguin un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que convisquin en 
l’habitatge familiar. 

 

B) Càlcul de la quota: 

Persones amb dependència: 
Capacitat econòmica = (Capacitat econòmica calculadora PIA ÷ 14) – 

(Deduccions) 

Persones sense dependència: 
Capacitat econòmica =  (Ingressos de la persona + %estalvis ) – (Deduccions) 

 

C) Bonificacions: 

Capacitat 
econòmica De 0 a 

0,5 IRSC 
De 0,5 a 

0,75 IRSC 
De 0,75 a 
1,20 IRSC 

De 1,20 a 
1,30 IRSC 

De 1,30 a 
1,40 IRSC 

de 1,40-
1,45 IRSC 

A partir 
de 1,45 
IRSC 

Bonificació 100% 90% 80% 70% 60% 50% 35% 
Copagament 0% 10% 20% 30% 40% 50% 65% 

 
Import a pagar per les persones usuàries segons bonificació: 

Hora TF 0,00 € 1,75 € 3,50 € 5,25 € 7,00 € 8,75 € 11,38 € 
Hora neteja 0,00 € 1,40 € 2,80 € 4,20 € 5,60 € 7,00 € 9,10 € 

 

En tot cas, per sol·licitar qualsevol de les bonificacions dels serveis caldrà la 
presentació dels documents acreditatius.  

 

3.- TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS 

Els bitllets i títols de transport del transport urbà de viatges tindran una tarifa 
referenciada a la tarifa dels bitllets i títols del sistema tarifari integrat de l’Autoritat de 
Transport Metropolità (ATM): 

- Bitllet senzill: 75% del preu públic del bitllet senzill de l’ATM d’una zona. 
- Títol de 10 viatges (T-10): 75% del preu públic de la T-10 de l’ATM d’una zona. 



 

 

- Títol de 10 viatges (T-jove) per persones fins a 25 anys: 50% del preu públic de 
la T-10 de l’ATM d’una zona. 

- Títol de 10 viatges (T-Activa) per persones amb possessió de la targeta Activa 
municipal: 40% del preu públic de la T-10 de l’ATM d’una zona. 

 

Aquestes tarifes es podran aproximar a un múltiple de 0 o 5 cèntims mitjançant decret 
de l’Alcaldia. 

 
4.- TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS 

Les persones amb possessió del carnet Actiu municipal podran adquirir títols de 
transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-10), de fins a tres zones del sistema 
tarifari, pel 65% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 

Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport només amb els 
operadors Cintoi bus SL (Monbus) i Empresa Plana SL, amb parada d’origen o 
destinació a Vilanova i la Geltrú. 

L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció. 

Només s’expediran dos títols mensualment al mateix interessat. En casos 
excepcionals, i per motius sociosanitaris degudament justificats, la persona titular del 
Carnet Actiu podrà presentar una sol·licitud per tal de poder comprar més 
abonaments. 

 

Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per utilització edificis municipals 

 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 

Preus 

Es dóna nova redacció: 

CATEGORIA 
USUARI 

ESPAIS 
(1) (2) (3) 

A (*) Sense cost Sense cost Sense cost 
B/C 26,50 € / 2 hores 23,25 € / 2 hores 40,00 € / 2 hores 
D 76,50 € / 2 hores 51,75 € 

1 Hora 
131,00 € 
3 Hores 

227,00 € 
6 Hores 

68,00 € 
1 Hora 

145,00 € 
3 Hores 

240,00 € 
6 Hores E 132,00 € hora 

(*)1La Xarxa de Biblioteques Municipals participa al projecte Biblioteques inclusives impulsat per la 
Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu esdevenir espais 
inclusius per a tothom. Per aquest motiu les peticions que es rebin de col·lectius i entitats de 
Vilanova i la Geltrú o que treballin per la ciutat amb temes d’inclusivitat, col·lectius en risc 
d’exclusió social, etc. seran equiparades a la categoria A i exemptes del pagament de taxes. 

ESPAIS: 
(1) SALA INFANTIL BIBLIOTECA JOAN OLIVA i SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA 

ARMAND CARDONA 
(2) SALES REUNIONS BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 
(3) SALES MULTIMÈDIA 



 

 

 

A totes les categories d’usuaris s’afegirà el cost del conserge, per hora o 
fracció .................................................................................................. 

 
27,45 € 

En el cas que l’ús de la Sala multimèdia de la biblioteca Joan Oliva es faci en horari 
en que la biblioteca estigui tancada caldrà disposar de dos conserges (un per 
l’entrada i un per l’accés a la Sala). 

 

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 

Es treu dels espais d’utilització la Sala noble de la Casa de Santa Teresa i s’elimina la 
utilització per Celebració d’esdeveniments particulars (Número 5). 

 
VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

S’afegeixen a les tarifes reduïdes: 

- Famílies monoparentals a més de les famílies nombroses. 
- Docents universitaris a l’apartat docents. 

A) Públic individual 

(...) 
Entrada reduïda al Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació de justificant): 
(...) 
- Famílies nombroses i monoparentals 
(...) 
 
Entrada reduïda al Museu romàntic Papiol (prèvia presentació de justificant): 
(...) 
- Famílies nombroses i monoparentals 
(...) 
 
Entrada gratuïta a Biblioteca Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació de 
justificant): 
(...) 
- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya i docents universitaris 
(...) 
 

TORRE BLAVA 

S’afegeixen Famílies monoparentals a les tarifes reduïdes: 

(...) 
- Famílies nombroses i monoparentals 
(...) 

 



 

 

CASAMENTS CIVILS, UNIONS ESTABLES DE PARELLA I ACTES DE 
BENVINGUDA D’INFANTS A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 
Es dóna nova redacció al títol per incloure els Actes de benvinguda d’infants, es 
modifiquen els preus de les cerimònies celebrades al Saló de Plens de l’Ajuntament, i 
s’afegeixen les tarifes per actes de Benvinguda a la comunitat dels infants de 
Vilanova i la Geltrú celebrats al Saló de Plens: 

Espais Tarifa 1 Tarifa 2 

Saló de Plens de l’Ajuntament    
   

- Casaments Dissabtes 200,00 € 300,00 € 
 Divendres 150,00 € 200,00 € 
    
- Actes de benvinguda dels infants    

- Actes Individuals Dissabtes 118,00 € --- 
- Actes col·lectius, per nen Dissabtes 90,00 € --- 

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

 Acte benvinguda: aplicable a tots. 
Tarifa 2: només aplicable a casaments de parelles foranies. 
 

 
ESPAI FAR 

 
S’afegeix un nou apartat a les tarifes gratuïtes: 

Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
(...) 
-  Els membres d’entitats, associacions i institucions que signin conveni o acord 

específic amb l’ajuntament. 
 

 

Ordenança fiscal núm. 26 Taxes per utilització privativa o aprofitament 
del domini públic 

 

OF 26 - Annex 1 

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

 
Es dóna nova redacció al Número 6: 
 
6.  Per l’entrega de cada clau de pilona als titulars de llicencia de guals en 

carrers o zones d’accés restringit al transit:  



 

 

- Carrers Caputxins i Sant Sebastià 13,00 € 
- Resta de vials de la ciutat 54,05 € 

 
 
Es dóna nova redacció al tercer paràgraf de la Nota I): 
 
I)  Cas de sol·licitar rampa d’accés i/o sortida de vehicles, s’hauran de pagar les 

quotes següents: 
-  (...) 
- El reintegrament de les despeses de reconstrucció previstes a l’article 10 de la 

Ordenança Fiscal número 10. 
 

 
S’afegeix una nova Nota J) amb la següent redacció: 
 
J)  Gaudiran d’una reducció de la taxa del 25% els pàrquings on s’instal·lin punts de 

recàrrega per a vehicles elèctrics, sempre que s’hagin realitzat amb el 
corresponent permís municipal. 

  
 

OF 26 - Annex 2 Activitats a la via pública i a les platges 

 
B) INDUSTRIES SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf del Número 3, i als Números 4 i 5: 
 

3.  Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de caràcter temporal que 
puguin establir-se a les platges de conformitat amb la Llei de costes, i dels 
Plecs de Condicions. El tipus de licitació serà  el fixat per la present tarifa: 
(...) 
 

4. Parades de castanyes (ocupació de fins a 4 m2), per parada: 
 Coeficient 

- Per dia ........................................................................................ 0,15 
- Per mes ...................................................................................... 3,75 

 
5. Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de restauració de 

caràcter  temporal, per dia d’ocupació, 2,00 Euros per m2 o fracció. 
Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici de les taxes que 
s’hagi de satisfer a altres administracions. 

 
 
C) TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
1, Tarifes 
 
Es dóna nova redacció: 



 

 

 

1.- Tarifes 

Temporada Categoria Via 
pública 

Euros 
M2/mes (1) (2) (3) 

Alta 
1ª 7,55 25% 35% 50% 

Resta 6,28 25% 35% 25% 

Media 
1ª 3,70 25% 35% 50% 

Resta 2,65 25% 35% 25% 

Baixa 
1ª 1,28 25% 35% 50% 

Resta 0,99 25% 35% 25% 
 
Temporada: 
- Alta:  Segona quinzena de juny, juliol, agost i primera quinzena de setembre 
- Mitja: Maig, primera quinzena de juny, segona quinzena de setembre i 

octubre 
- Baixa: Altres mesos 

 
(1) Increment de quota per taules i cadires en calçada. 
(2) Increment de quota per taules i cadires en calçada en zones 

d’estacionament regulat. 
(3) Increment de quota per l’amuntegament de materials, taules i cadires a la 

via pública fora de l’horari d’apertura. 
 
La quota a satisfer es calcularà només pels mesos en que hi hagi ocupació. 

 
 
2, Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf: 
 

Els establiments que, de manera voluntària canviïn els seus equipaments (para-
sols, tendals, cadires, etc.) per adaptar-se a l’ordenança vigent, gaudiran de 
bonificació a les taxes en els percentatges següents: 

- Any de l’adaptació:    15% 
- Any següent a l’adaptació:   10% 
- Segon any següent a l’adaptació:      5% 

 
 
6, Renovació Autoritzacions 
 
Es dóna nova redacció: 
 

6.-  Una vegada concedida l’autorització, es renovarà automàticament cada 
any fins que es notifiqui per escrit qualsevol modificació o la revocació de la 
mateixa. 

 
 



 

 

E) MERCADETS, FESTES I FIRES 
 

1. MERCATS DELS DIUMENGES BROCANTERS, ALIMENTACIÓ ARTESANA, 
ART I ARTESANIA 

 
Es dóna nova redacció: 

 
Per dia d’ocupació  ......................................................................      20,00 € 

 

Les parades són carpes de 3 x 3, a càrrec del paradista, excepte en el cas del 
mercat de brocanters que les parades són de 6 metres lineals 

 
Es suprimeixen els actuals Números 4 (Mercat de Santa Llúcia) i 9 (Fira Blauverd) i 
els actuals Números 5, 6, 7 i 8 passen a ser els Números 4, 5, 6 i 7 respectivament. 

 
 
10. FIRA DE NOVEMBRE 

Passa a ser el Número 8, i es dóna nova redacció: 
 
8. FIRA DE NOVEMBRE I ALTRES FIRES ORGANITZADES PER 

L’AJUNTAMENT 
 

Per M2 d’ocupació  ......................................................................      10,00 € 
 

 
11. ALTRES FIRES NO ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT 

Passa a ser el Número 9.  
 
 
 

OF 26 - Annex 4 
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

 
3.  OCUPACIÓ AMB VEHICLES 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf de la lletra A): 
 

A)  Per ocupació de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes 
elevadores, que suposin la interrupció total del sentit de la circulació: 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEX  2 (Acord Segon) 
 

OF 29 Preus Públics 

Article 2n. 

S’ afegeix dos nous preus: 
 
2. En concret, s’estableixen els preus públics següents: 
 (...) 
• Gestió d’estands i materials per a Fires organitzades per l’Ajuntament. 
• Serveis prestats als Centres Cívics i al Casal municipal de Gent Gran. 

 
 
 

OF 29 - Annex 1 ENSENYAMENTS ESPORTIUS 

 
4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS. 
 

Es dóna nova redacció: 
 

A) ESPORTIU LA PISCINA 
 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual): Euros Euros 

1 dia setmana (P3, P4) ..................................................... 17,27 17,27 
1 dia setmana (P5) ........................................................... 17,27 11,97 
1 dia setmana (1er primària) ............................................. 12,38 6,19 
1 dia setmana (2on primària en endavant) ....................... 13,62 13,62 

Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana......... 20,48 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ...... 16,54 
Cursets adults 1 dia / setmana ......................................... 21,90 
Cursets adults 2 dies / setmana ....................................... 43,81 

Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits ...................................................................... 24,36 
Curset infantils .................................................................. 19,23 
Curset adults ..................................................................... 26,08 

Natació adaptada terapèutica (un dia a la setmana): 1 
Grup individual o doble ..................................................... 24,99 
Grup triple ......................................................................... 17,11 
Grup quàdruple.................................................................. 12,83 

Totes les tarifes són sense IVA 
1 – Tarifa mensual per alumne 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne només per empadronats a Vilanova i la Geltrú 
3 – Tarifa curset de 2 setmanes amb 10 sessions 



 

 

 
 
 

B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 

Cursets natació (€ / mes) Abonat Fill 
abonat No abonat 

Nadons --- 24,31 54,90 
Petits 1 dia/setmana --- 22,71 27,84 
Infantils 1 dia/setmana 6,54 22,19 25,72 

Cursets natació Adults Abonat Abonat 
+60 anys No abonat 

Adults 1 dia/setmana (Euros/Mes) 26,53 22,19 32,45 
Adults 2 dies/setmana (Euros/Mes) 42,69 34,36 51,44 
Exercici aquàtic pre i post-part (Euros / 
Trimestre) 127,69 --- 162,21 

 

Activitats Infantils de Sala Abonat Fill 
abonat No abonat 

Expressió Corporal 12,46 40,70 50,25 
PdG Dance I 12,46 40,70 50,25 
PdG Dance II 12,46 40,70 50,25 
Fitness Jove 12,46 40,70 50,25 

 
Natació adaptada terapèutica (un dia a la setmana): € Persona/mes 

Grup individual o doble ................................................... 24,99 
Grup triple ....................................................................... 17,11 
Grup quàdruple................................................................ 12,83 

 

Totes les tarifes indicades són per persona i sense IVA. 
 

Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 
- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 17 anys. 
- Adults: els de 18 o més anys. 

 
 

OF 29 - Annex 2 UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 
Es dóna nova redacció als Números 5 i 6, excepte la Nota Comú que es manté igual: 
 
5) ABONAMENTS CEM PARC DEL GARRAF  I CMES ESPORTIU LA PISCINA: 
 

Abonaments Mensuals per la possibilitat d’ús d’ambdues instal·lacions amb el 
mateix abonament: 
 



 

 

 

Matrícula 
(1) 

Tot el 
dia 

Matins i 
caps de 
setmana 

Migdia (2) 

Adults 48,04 39,94 32,42 32,42 
Infantils 43,65 21,72 --- --- 
Jove 25 48,04 32,42 --- --- 
Majors de 65 anys 43,65 31,57 23,87 --- 
Pensionistes 43,65 39,03 30,03 --- 
Bonus aturats + 1 any 24,02 20,27 --- --- 
Quota atur 48,04 31,06 --- --- 
Tarifa Plana Cap de família 48,04 90,01 --- --- 
Segon familiar major de 16 anys 48,04 --- --- --- 
Segon familiar menor de 16 anys 43,65 --- --- --- 
Tercer familiar major de 16 anys 26,10 --- --- --- 
Quota Empreses 48,04 27,76 --- --- 
Quota Agents Policials 48,04 25,66 --- --- 
Baixa temporal --- 10,29 --- --- 

     
Quotes a extingir (3): Tot el dia Matins Vespre Migdia 

Low Cost --- 26,91 31,05 31,05 
Majors de 60 anys 31,57 23,87 --- --- 
Jove (16 A 29 ANYS) 32,42 --- --- --- 
Antics 24,77 --- --- --- 
Natació infantil 13,64 --- --- --- 
Natació 2009-2012 24,77 --- --- --- 
Majors de 60 anys (antics) 16,93 --- --- --- 

 

 
Totes les tarifes són sense IVA 
(1) La matrícula a satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família, i 

només és satisfà al moment de donar-se d’alta. 
(2) Tarifa aplicable només al CMES ESPORTIUlaPISCINA amb ús exclusiu del CMES 

ESPORTIUlaPISCINA. 
(3) Aquestes modalitats d’abonaments no són accessibles (Matrícula no accessible) a 

noves persones i s’extingiran en el moment que no existeixi cap persona antiga 
abonada en la modalitat d’abonament. 

 
Sobre les tarifes indicades es podran aplicar reduccions de fins al 100% en 
campanyes de captació d’abonats. 

 
 
 

6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS:             (1)          (2) 
Adults Entrada Instal·lació 6,80 6,80 
Infantils Entrada Instal·lació 3,33 3,33 
Menors 5 anys Gratuït Gratuït 
Lloguer d’armariets, per mes 4,23 4,23 
Lloguer d’armariets, dipòsit 9,73 9,73 
Lloguer de tovallola 0,84 0,84 
Bonus lloguer de tovallola, per mes 10,42 10,42 



 

 

3D 8,98 8,98 
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’ 30,49 30,49 
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’ 38,12 38,12 
Reposició carnet 3,56 3,56 
Despeses rebut retornat 1,64 1,64 
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP 40,76 40,76 
Pilates, preu abonat per sessió de 60’ 36,61          --- 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’ 44,70          --- 
Petit parc, nen abonat, per tarda          --- 0,86 
Petit parc, fill/filla abonat, per hora          --- 0,86 
Petit parc, nen no abonat, per hora          --- 1,72 
Bonus petit parc, per mes          --- 8,69 
Activitat Club spinning          --- 4,86 
Club spinning, per mes          --- 4,86 

(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP) 
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF  
Tarifes sense IVA 

 
 
 

 

OF 29 - Annex 8 Neàpolis 

 
Es dóna nova redacció: 

 
Equipaments i Serveis: 
 
Neàpolis ofereix els següents equipaments i serveis:  
1.-  Utilització de l’Auditori. 
2.-  Utilització del Plató. 
3.-  Utilització d’altres espais. 
4.-  Utilització espai Emprenedors. 
5.-  Utilització de l’aparcament de l’edifici. 
6.-  Allotjaments en el Centre de processat de dades. 
7.-  Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior. 
8.-  Viver d’empreses Crea&Co 
9.-  Cessió Boxs empresarials 
10.- Impressions 
 



 

 

1- AUDITORI 

Auditori amb graderia inclinada i en un sol espai. Preparat per a la realització 
d'espectacles en general, conferències, presentacions, cinema, etc. Pantalla de 5 
m. Pati de butaques numerades. Escenari de 7,14 m x 2,65 m. Sala amb terra de 
parquet amb un fòrum de 196 persones. 

L'auditori disposa d'un tècnic responsable de luminotècnia i so i compta amb un 
camerino. 

Lloguer auditori 1/2 Dia 1 Dia Hora 

Empreses 541,60 € 974,10 € --- 

ESAL (Entitat sense afany de lucre) 325,40 € 541,60 € --- 

Ajuntament 189,70 € 325,40 € --- 
Altres serveis 1/2 Dia 1 Dia Hora 

Personal tècnic (OBLIGATORI), mínim 4 hores 100,00 € 200,00 € --- 
Gravació àudio (CD) --- --- 27,00 € 
Cabina traducció simultània 1/2 o 1 jornada 108,10 € 108,10 € --- 
Neteja Auditori   65,00 €   65,00 € --- 

 

Condicions d’utilització: 

- El cost del personal tècnic que requereixi la utilització de l'auditori es facturarà 
a part. 

- El Servei de traducció i els receptors no estan inclosos en el preu i es 
contracta a part. 

- Als preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent. 
 
 

Descomptes: 

En funció dels dies contractats, per empreses i (ESAL): 

Període Descompte 
2 Dies 5% 
3 Dies 10% 
4 Dies 15% 
5 Dies o més 20% 

 
 



 

 

2.- PLATÓ 

En el Plató de Neàpolis és on es roden els programes de Canal Blau. Disposa de 
tots els equips de rodatge, càmeres, luminotècnia i altres recursos necessaris. 

També es pot llogar com a sala, aportant un ambient exclusiu i diferent en 
càterings, presentacions, trobades... 

Els preus varien segons les necessitats. 

Lloguer Plató per rodatges 1/2 Dia 1 Dia Hora Extra 

Dia rodatge  380,00 € 650,00 € 65,00 € 

Dia de preparació i desmuntatge  380,00 € 542,00 € 54,00 € 

KW     0,64 €     0,64 €   0,64 € 

Neteja plató 108,10 € 108,10 € --- 
Lloguer Plató com a Sala 1/2 Dia 1 Dia Hora 

Per activitats que no siguin rodatges 200,00 € 300,00 € --- 
 

Descomptes: 

En funció dels dies contractats, per empreses i (ESAL): 

Període Descompte 
2 Dies 5% 
3 Dies 10% 
4 Dies 15% 
5 Dies o més 20% 

 
 

3- ALTRES ESPAIS 

Altres Espais  1/2 Dia 1 Dia 

Avant Sala Auditori  --- 108,10 € 

Mirador Neàpolis Empreses 216,25 € 379,45 € 

 ESAL 129,55 € 227,45 € 
 Ajuntament 76,00 € 140,75 € 

 
 

4- ESPAI EMPRENEDORS 

A) Usuaris fixes   

Primer any 127,50 €  

Segon Any 153,00 €  

Tercer Any 178,50 €  
B) Usuaris ocasionals   

Bonus 25H 30,00 €  



 

 

Bonus 5 dies 50,00 €  
Bonus 1 dia 15,00 €  
Bonus 1H 8,00 €  

C) Usuaris box vermell (sala reunions cowork) Usuaris 
Neàpolis Resta 

Utilització 1 Hora 10,00 € 20,40 € 
Utilització Matí o Tarda (6 Hores) 30,60 € 61,20 € 
Utilització dia sencer (12 hores) 51,00 € 102,00 € 

D) Sala Formació (planta baixa)   
Utilització 1 Hora 13,00 € 25,00 € 
Utilització Matí o Tarda (6 Hores) 35,00 € 70,00 € 
Utilització dia sencer (12 hores) 60,00 € 120,00 € 

E) Sala Reunions (planta baixa)   
Utilització 1 Hora 10,00 € 20,00 € 
Utilització Matí o Tarda (6 Hores) 30,60 € 60,00 € 
Utilització dia sencer (12 hores) 51,00 € 100,00 € 

F) Domiciliació social 40,80 €  
Serveis que inclou:  

- Recepció i avís correu i missatgeria.  
- 3h al mes gratuïtes de reserva de les sales reunions (prèvia 

reserva).  

- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a 
Neàpolis.  

- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online.  
G) Contractació pack extra d’Internet   

La contractació d’una connexió exclusiva a internet, diferent de la 
compartida que ja inclou el lloguer d’espais, es facturarà al preu de 10,00 € 
per cada Megabit garantit i simètric que es contracti. 

A part d’aquest serveis s’establiran preus especials per a l’ús d’altres 
instal·lacions i serveis de Neàpolis 

La utilització de l’espai i l’ús dels serveis es regularan en els convenis i, si 
s’escau, en el reglament intern que l’EPEL Neàpolis estableixi, i en tot cas 
les instruccions  que en aquesta matèria siguin impartides per gerència 

 
 

5- APARCAMENT 

Segons utilitari i període Usuaris Resta 
Cotxe 24H 41,32 € 49,75 € 
2 Cotxes 33,05 € --- 
Moto 12,71 € 20,15 € 



 

 

Remolc --- 32,23 € 
Bonus   

50 hores 13,00 € --- 
100 hores 21,00 € --- 
150 hores 28,81 € 36,26 € 
180 hores 32,21 € 40,29 € 
220 hores 35,95 € 44,32 € 
260 hores 40,68 € 50,00 € 

Convidats/Clients, per hora 0,85 € 1,70 € 
Usuaris puntuals (tickets amb IVA inclòs)   

1 dia 5,00 €  
1 setmana 18,00 €  
1 mes 50,00 €  
Dia addicional 2,60 €  

 
 

6- ALLOTJAMENTS EN EL CENTRE DE PROCESSAT DE DADES 

Concepte Preu Alta Preu mes 
1 Armari rack 47 u 408,00 € 420,25 € 
1/2 Armari rack 23 u 224,40 € 231,15 € 
Rack compartit, per cada u fins a 9   25,50 €   26,50 € 
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una   14,30 €   15,30 € 
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una   10,20 €   11,20 € 
Gestió accesssos al node (1)   51,00 €     5,10 € 
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 h.) --- 420,25 € 
Accés acompanyat fora horari labor. (fins 8 h.) --- 630,35 € 
Consum elèctric, per cada kw/hora (2) ---     0,36 € 
Alta de consum elèctric per armari o 1/2 armari --- 158,10 € 

(1)  Aquest preu serà per persona autoritzada. 
Es podran donar d’alta un màxim de 10 tècnics per empresarials. En el cas de 
no llogar un armari rack sencer o mig, l’accés haurà de ser acompanyat 

(2)  En el consum elèctric s’imputa el cost de la dissipació del calor generat 
Es col·locarà per armari rack o 1/2 armari rack llogat un comptador IP per controlar 
els consums reals. 

El consum dels aparells en rack compartit es comptarà la suma de les potències 
indicades. 

Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent. 
 

El servei consta de: 
 

• Accés 7 x 24 
• Control de clima i temperatura 
• Control d’accessos 
• Càmera de videovigilància 



 

 

• Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
• Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 
 

7- ALLOTJAMENTS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE NEÀPOLIS 
I LA SEVA SALA TÈCNICA EXTERIOR 

Concepte Preu 
Antena en torre, per mes 52,55 € 
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels equips 
instal·lats, per kw/h 0,18 € 
Obligatori en llogar un espai per antena a la torre (1)  
 - 1/2 Armari rack 21 U. (Opció 1), per mes 206,00 € 
 - 1/2 Armari rack 43 U. (Opció 2), per mes 412,00 € 

(1) Quan es llogui un espai per allotjar una antena a la torre de comunicacions de 
Neàpolis, caldrà llogar també, com a mínim, mig armari rack a la sala tècnica 
d’antenes. Aquest preu serà unitari per més d’una antena. Si es té més d’una 
antena, aquest preu només es cobrarà un cop. 

 
Si el client té llogat mig o un armari rack a la CPD de Neàpolis i no vol allotjar els 
seus equips a la sala tècnica exterior, no caldrà que llogui l’esmentat espai. En 
aquet cas haurà de pagar el lloguer de l’espai a la torre i el que li pertoqui a la 
CPD. 

 

El servei consta de: 
 

• Accés 7 x 24 
• Control de clima i temperatura 
• Control d’accessos 
• Càmera de videovigilància 
• Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
• Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 

8 - VIVER D’EMPRESES CREA&CO 

Despatxos  destinats  a  coworkers  que  necessiten créixer i disposar d’un espai 
individual durant tres anys inicials revisables anualment.   
  

En el preu està inclòs la part proporcional de les despeses comuns de l’edifici 
(Vigilància, consergeria, neteja, etc., i el cost dels consums elèctrics de cada 
espai), així com tots els serveis d’acompanyament,  assessorament i formació que 
inclou el cowork. 

 

 
 
 



 

 

Espais planta baixa: 
 
 

Despatx M2 Primer any Segon any Tercer any 

1 13,71 260,00 € 285,00 € 315,00 € 
2 14,48 270,00 € 300,00 € 325,00 € 
3 15,17 285,00 € 315,00 € 345,00 € 
4 13,30 250,00 € 275,00 € 300,00 € 
5 15,26 290,00 € 320,00 € 350,00 € 
6 17,73 335,00 € 370,00 € 405,00 € 

 
 
 

9 - CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS 

Espais cedits a empreses de component tecnològic i creatiu, que no provenen del 
cowork amb contractes mínim bianuals. 

 
Euros 

M2/Mes 
Cessió espai + despeses comuns 11,15 
Consums elèctrics propis 0,18 

          

Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de l’edifici 
com ara neteja i consum elèctric. 

 
 

10 - IMPRESSIONS 

Impressions, fotocòpies (per unitat) Euros 
B/N 0,04 
Color 0,14 

 
A tots els preus indicats se'ls ha d'afegir l'IVA corresponent a excepció dels casos 
concrets en què s’especifica amb l’iva inclòs. 

 
 

OF 29 - Annex 11 PÀRQUINGS 

 
S’afegeix al final del Número 1: 
 

Els vehicles elèctrics, degudament acreditats, tindran l’entrada lliure per a poder 
recarregar les seves bateries.  

 



 

 

 

OF 29 - Annex 12 SERVEIS FUNERARIS 

 
Es dóna nova redacció: 
 
1. Servei de Beneficència: 
 

Descripció Serveis: Quantitat Import 
- Servei Fèretre: Beneficència EPSILON 200 

bonificat 1 290,00 € 

- Personal organització i atenció al servei 1 203,20 € 
- Tramitació inhumació/ Incineració 1 51,82 € 
- Certificats de defunció e impresos varis 1 51,83 € 
- Servei d'acondicionament i enferetrament 1 304,80 € 
- Servei de recollida: Personal, materials i 

ambulància 1 255,02 € 

- Cotxe fúnebre 1 173,74 € 
- Vestició amb roba o sudari 1 67,06 € 
- Ús dipòsit (1 dia) 1 154,43 € 

  Base 1.551,90 € 
Bonificació Servei de beneficència 100% 0,00 € 

 
 
2. Fèretres per a adults 
 

Descripció Import 
Nº 5 / EPSILON 200 294,64 € 
Nº 8 / EPSILON 500 457,20 € 
R9 / EPSILON 531 / 532 457,20 € 
Nº 9 / EPSILON 612 660,40 € 
Nº 10 / VEGA 101 812,80 € 
Nº 10 / VEGA 111 914,40 € 
Nº 11 / VEGA 291 1.016,00 € 
Nº 11 / VEGA 230 1.117,60 € 
Nº 12 / VEGA 330/ 391 1.219,20 € 
Nº 13 / VEGA 410 1.320,80 € 
Nº 14 TEIDE 101 1.422,40 € 
Nº 14 TEIDE 191 1.473,20 € 
Nº 14 / TEIDE 150 1.625,60 € 
Nº 15 / TEIDE 200 /201 2.032,00 € 
Nº 15 / TEIDE 250 2.336,80 € 
Nº 16 / TEIDE 310/320 2.438,40 € 
Nº 16 / TEIDE 300 / 301 2.540,00 € 
Nº 16 / TEIDE 390 /391 2.844,80 € 
Nº 16 / TEIDE 350/ 400 2.997,20 € 
Nº 17 / PLATINUM 110 2.997,20 € 



 

 

Nº 18 / PLATINUM 200 5.080,00 € 
Nº19 / PLATINIUM 300 6.604,00 € 
Aïllant sanitari (*) 289,56 € 
Ornaments laics per fèretres 57,09 € 
Entapissats personalitzats en EPSILONS i VEGAS 355,60 € 
Entapissats personalitzats en TEIDES 100 i TEIDES 200 101,60 € 

 (*) Aïllant sanitari: substitueix al zinc i vàlvula. 
 
 
3. Embalatges 
 

Descripció Import 
Arpillera 126,22 € 
Caixa embalatge 266,81 € 

 
 
4. Fèretres per a infants 
 

Descripció Import 
Servei nº 21 128,02 € 
Servei nº 23 (alfa 100) 279,40 € 
Servei nº 25 (alfa 200) 684,78 € 
Servei nº27 (alfa 300) 1.424,43 € 
Aïllant sanitari (*) 289,56 € 

 (*) Aïllant sanitari: substitueix al zinc i vàlvula. 
 
 
5. Serveis per cendres 
 

Descripció Import 
Reliquiari Cor daurat / plata 75,21 € 
Reliquiari Cor blau / groc / osset 75,21 € 
Reliquiari espelma Grècia 118,18 € 
Reliquiari estrella plata 75,21 € 
Reliquiari estrella daurada 75,21 € 
Reliquiari Cor fusta 58,68 € 
Reliquiari Grècia 54,55 € 
Reliquiari migjorn 54,55 € 
Reliquiari gravat 54,55 € 
Reliquiari nacre 54,55 € 
Reliquiari simplicity 54,55 € 
Reliquiari pedra 35,54 € 
Miniurna petjades (urna infantil) 129,75 € 
Miniurna fageda (urna infantil) 103,31 € 
Miniurna abrego (urna infantil) 67,77 € 
Penjoll  dana 129,75 € 
Penjoll  kelia 129,75 € 
Penjoll  daima 129,75 € 



 

 

Penjoll  azima 129,75 € 
Penjoll  salma 129,75 € 
Penjoll  janaan 129,75 € 
Penjoll  nahla 129,75 € 
Penjoll  aanisa 129,75 € 
Penjoll  creu 129,75 € 

 
 
6. Serveis cotxe fúnebre i drets entrada 
 

Descripció Import 
Servei de recepció difunt i complements a tanatori / parròquia 366,78 € 
Servei de recepció directe a cementiri 102,11 € 
Personal d’organització i atenció al servei 203,20 € 
Furgó aeroport 328,38 € 
Cotxe de corones 92,35 € 

 
 
7. Serveis cotxes acompanyament 
 

Descripció Import 
Cotxe acompanyament local 80,00 € 
Cotxe acompanyament local amb recollida a domicili 122,00 € 
Cotxe acompanyament comarcal 125,00 € 
Cotxe acompanyament comarcal amb recollida a domicili 175,00 € 
Cotxe acompanyament provincial 205,00 € 
Cotxe acompanyament nacional (euros per km)    1,08 € 
Dietes cotxe acompanyament de 100 a 1000 km. 213,84 € 
Dietes cotxe acompanyament a partir 1000 km. 402,70 € 

 
 
8. Autofurgó trasllats 
 

Descripció Import 
Servei recollida: personal, materials i ambulància 255,02 € 
Furgo de recollida  judicial 172,32 € 
Furgó de recollida nocturna 179,59 € 
Furgó de recollida institut medicina legal 174,45 € 
Cotxe fúnebre  173,74 € 
Cotxe fúnebre província 225,55 € 
Cotxe fúnebre Catalunya (en euros per km) 1,29 € 
Cotxe fúnebre nacional  (en euros per km) 1,18 € 
Cotxe fúnebre internacional (en euros per km) 1,18 € 

 
 
9. Urnes per a restes 
 

Descripció Import 



 

 

Urna de restes nº 1 64,01 € 
Urna de restes nº 2 152,40 € 
Urna de restes nº 3 259,08 € 

 
 
10. Serveis a domicili o parròquia 
 

Descripció Import 
Entrega de difunt a domicili 386,08 € 
Assistència a parròquia o centre de culte 142,24 € 

 
 
11. Expedient de trasllat recepció I incineracions 
 

Descripció Import 
Expedient de trasllat estranger 260,38 € 
Expedient de recepció amb despatx 92,35 € 
Expedient de recepció estranger 128,27 € 
Expedient de trasllat nacionals i restes 179,59 € 

 
 
12. Desplaçaments i dietes 
 

Descripció Import 
Dietes trasllat nacional  (euros per km)      0,14 € 
Dietes trasllat internacional  (euros per km)      0,22 € 

 
 
13. Oratori / Capelles amb Sala de vetlla 
 

Descripció Import 
Us oratori 111,76 € 
Us oratori sense sala vetlla 154,43 € 
Cerimonial oratori / parròquia 121,92 € 
Orador cerimònia 174,75 € 
Orador cerimònia laica 240,79 € 
Utilització de mitjans audiovisuals a l'oratori 71,12 € 
Projecció condolences cerimònia 213,36 € 
Projecció DVD a oratori de 25 fotos 213,36 € 
Projecció DVD a oratori de 50 fotos 289,56 € 
Projecció DVD a oratori de 75 fotos 355,60 € 
Sala de vetlla 497,84 € 
Sala de vetlla magna (doble) 660,40 € 
Sala de vetlla confort (servei cafeteria) 568,96 € 
Sala de vetlla magna confort (servei cafeteria) 736,60 € 
Recepció de flors 35,36 € 

 



 

 

14. Materials 
 

Descripció Import 
MATERIALS ABSORBENTS, TAPONAMENT I VESTIR  

Servei d`acondicionament i  enferetrament 304,80 € 
Vestició amb roba o amb túnica bàsica 67,06 € 
Vestició amb túnica personalitzada 97,06 € 
Servei d`acondicionament i  enferetrament, servei per infants 200,11 € 
  

MATERIALS EMBALSAMAMENTS I CONSERVACIONS  
Us dipòsit / dia 154,43 € 
Embalsamament 358,65 € 
Conservació 163,58 € 
Personal adjunt conservació i materials 95,50 € 
Personal adjunt embalsamament i materials 119,89 € 
Tanatoplàstia 331,22 € 
Tanatoestètica 200,11 € 
Extracció de marcapassos 159,51 € 
Signatura medica 154,43 € 

 
 
15. Altres Serveis 
 

Descripció Import 
DRETS SALA D’EMBALSAMAR 76,97 € 

  

IMPRESOS DIVERSOS  
Tramitació inhumació / incineració, certificats de defunció i 
impresos varis 103,65 € 
Tramitació inhumació / incineració 76,97 € 
Certificats de defunció, impresos varis i inscripció al registre 26,68 € 
Gestió legal administrativa 164,59 € 
Aquest servei inclou:  
• La gestió i entrega de 3 originals de partides de defunció.  
• Tràmits amb la seguretat social:  

o Tramitació de la baixa de la seguretat social.  
o Tramitació de la pensió de viduïtat  
o Tramitació d la pensió d’orfandat  
o Tramitació del auxili per defunció (Sempre que el 

declarant/contractant del servei coincideixi amb el beneficiari de 
l’auxili reclamat).  

o Tramitació de les pensions extracomunitàries.  
IMPORTANT: Resten exclosos d’aquest servei aquelles persones 

que no pertanyin al règim general de la Seguretat 
Social.  

Gestió legal plus  235,00 € 
Aquest servei inclou, a més  de tot allò que disposa la bàsica:  
• La gestió de les últimes voluntats.  
• Gestió i certificats d’assegurances de vida.  



 

 

• Assessorament legal: Informació de les gestions a realitzar i la 
documentació a aportar en cada una de elles, analitzar la situació 
patrimonial i detectar necessitats de gestió en temes d’ herència 
bàsicament, i, si ho desitgen, la entrega d’un pressupost sense 
compromís per realitzar les gestions relatives a l’herència..  

  

LLIBRES SIGNATURES I RECORDATORIS  
Llibres de signatures 0,00 € 
Llibre de signatures pel color 55,88 € 
Recordatoris (50 unitats)  35,00 € 
Recordatoris (75 unitats)  45,00 € 
Recordatoris (100 unitats)  56,00 € 
Recordatoris (150 unitats)  80,00 € 
Recordatoris (200 unitats)  100,00 € 
Recordatoris (250 unitats)  125,00 € 
Recordatoris (300 unitats)  140,00 € 
Recordatoris (350 unitats)  160,00 € 
Recordatoris (400 unitats)  180,00 € 
Recordatoris (500 unitats)  220,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (50 unitats) 60,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (75 unitats) 70,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (100 unitats) 87,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (150 unitats) 125,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (200 unitats) 160,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (250 unitats) 195,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (300 unitats) 225,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (350 unitats) 250,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (400 unitats) 280,00 € 
Edició personalitzada targetes / recordatoris (500 unitats) 330,00 € 
  

MÚSICA  
Servei de música (2 intèrprets) 290,58 € 
Servei de música (3 intèrprets) 403,35 € 
Servei de música (4 intèrprets) 499,87 € 
Servei de música (5 intèrprets) 596,39 € 
  

FLORS  
Cistell de pètals 24,38 € 
Cistell de roses (preu unitari per rosa) 2,54 € 
Cobreferetre Menia 149,09 € 
Cobreferetre Niza 180,91 € 
Cobreferetre  Antea 233,64 € 
Centre Nelia 39,09 € 
Centre Éfira 46,36 € 
Centre Marsella 56,36 € 
Centre Arcadia 57,27 € 
Centre Venus 66,36 € 
Centre Sicilia 73,64 € 



 

 

Centre Galia 86,36 € 
Centre Bari 97,27 € 
Centre Verona 117,27 € 
Centre Rodas 164,55 € 
Centre Benares 198,18 € 
Centre Provença 233,64 € 
Centre Cor 100,00 € 
Centre Cor magna 130,00 € 
Corona Menia 149,09 € 
Corona Decalia o corona identitat 180,91 € 
Corona  Rosetta 233,64 € 
Corona Alexandría 281,82 € 
Corona Lúxor 338,18 € 
Centre Creu 100,00 € 
Centre Creu magna 130,00 € 
Ram nº 1 56,36 € 
Rosa (per unitat) 3,00 € 
  

PRODUCTES DE VITRINA  
Corbata 13,78 € 
Fulard llis 13,78 € 
Fulard estampat 17,22 € 
Mitja negre llisa 20 4,31 € 
Mitja negre llisa 40 5,09 € 
Mitja curta 4,31 € 
Estoig joier amb bossa de vellut 9,47 € 
Rosari amb pètals rosa i caixa 9,47 € 
Rosari amb vidre transparent 9,47 € 
Rosari de fusta 4,30 € 
Rosari negre 2,58 € 
  

ALTRES SERVEIS  
Servei d'assistència psicològica bàsica (3 hores) 365,76 € 
Servei d'assistència psicològica addicional (per cada hora de 
més) 93,47 € 
Escultura les mans amb bany de bronze 323,27 € 
Escultura la llàgrima amb bany de bronze 352,66 € 
Escultura el llibre amb bany de bronze 403,04 € 
Escultura l’àngel amb bany de bronze 403,04 € 
Escultura les fulles de bronze 403,04 € 
Escultura el violí amb bany de bronze 520,60 € 
Escultura la rosa de bronze 629,75 € 
Diamant iris gem 

Preus 
segons 
mida 

Esquela diari 
Medalla de plata amb foto 
Medalla d’or amb foto 

 



 

 

Tots els preus indicats són sense IVA 
 
 
 

OF 29 - Annex 13 FIRES DE VILANOVA 

 
Es crea aquest Annex amb la redacció següent. 

 
ANNEX  13 

 
FIRES DE VILANOVA 

 
1. FIRA DE NOVEMBRE 
 

Estands tipus/espai Euros 

a) Estand de promoció, per M2 ........................................................ 85,00 
b) Estand de venda, per M2 ............................................................. 100,00 
c) Estand de cotxes, per M2 ............................................................ 75,00 
d) Estand d’entitats .......................................................................... 260,00 
e) Espai lliure automoció, per M2 .................................................... 10,00 
f) Espai lliure comercial, per M2 ....................................................... 50,00 
g) Espai parades artesania, 3 metres lineals ................................... 160,00 
h) Food truck, per metre lineal ......................................................... 50,00 

més quadre elèctric de potència ( segons demanada)  
i) Carpa modular amb tarima, per  M2 ............................................. 70,00 
j) Parada d’artesania, per metre  lineal ............................................ 54,00 
 

 
2. ALTRES FIRES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 

 Euros 

a) Carpa amb tarima i connexió de  llum, per M2 ............................ 20,00 
b) Espai comercial, per M2 .............................................................. 8,00 

 

Estaran exempts de la taxa les associacions i entitats sense ànim de lucre 
que ho sol·licitin condicionat a la disponibilitat d’espais i als criteris de la 
Fira. 
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SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS I AL CASAL 
MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
Es crea aquest Annex amb la redacció següent. 

 
ANNEX  14 

 
SERVEIS ALS CENTRES CÍVICS I AL CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

 
1) TALLERS ALS CENTRES CÍVICS: 
 

Durada taller (A) (B) 
1,5 hores 6,00 € 9,00 € 
2 hores 8,00 € 12,00 € 
3 hores 12,00 € 18,00 € 
4 hores 16,00 € 24,00 € 
5 hores 20,00 € 30,00 € 
6 hores 24,00 € 36,00 € 
7 hores 28,00 € 42,00 € 

(A) Tallers sense material 
(B) Tallers amb material 

 
 Els tallers de durada diferent a la indicada es liquidaran amb els preus 

següents: 
- Tallers sense material:  4,00 € per hora 
- Tallers amb material:  6,00 € per hora 

 
 
2) CURSOS ALS CENTRES CÍVICS 
 

Durada curs (A) (B) 
7 hores 28,00 € 42,00 € 
8 hores 24,00 € 32,00 € 
9 hores 27,00 € 36,00 € 
10 hores 30,00 € 40,00 € 

11-15 hores 45,00 € 60,00 € 
16-20 hores 60,00 € 80,00 € 
21-25 hores 75,00 € 100,00 € 
30-39 hores 60,00 € 90,00 € 

40 hores 80,00 € 120,00 € 
(A) Cursos sense material 
(B) Cursos amb material 

 
 Els Cursos de durada diferent a la indicada es liquidaran amb els preus 

següents: 



 

 

- Cursos sense material: 
o Durada inferior a 30 hores:    3,00 € per hora 
o Durada igual o superior a 30 hores:  2,00 € per hora 

 

- Cursos amb material:   
o Durada inferior a 30 hores:    4,00 € per hora 
o Durada igual o superior a 30 hores:  3,00 € per hora 

 
3) CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN 
  

Cursos Preu 

• Activitats físiques/culturals 8,50 €/mes 

• Anglès 12,75 €/mes 

• Ioga 35,00 €/trimestre 

• Necessitat de material per curs 6,00 €/quadrimestre 

  
Ball Berenar 9,00 € 

 
 

 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (3), Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
Montes (2), regidors no adscrits = 14 vots 

Abstencions: CUP (5), C's (1), SOM VNG (2), PP (1) i Sra. Carmen Reina, 
regidora no adscrita = 10 vots 

 
Després de la votació d'aquest punt abandona la sessió la Sra. GISELA VARGAS 
REYES. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

 6. CULTURA. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACORD DE JGL DE 
31.10.2017, D'APROVACIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ A LA XARXA 
DE MUSEUS MARÍTIMS DE LA COSTA CATALANA AMB L'ESPAI 
FAR PER IMPULSAR EL PATRIMONI CULTURAL MARÍTIM. (Exp. 
208/2017-CUL) 

 
Aquest Ple de l'Ajuntament ACORDA: 
 
"ÚNIC. RATIFICAR l’acord aprovat per la Junta de Govern Local del passat dia 31 
d’octubre de 2017 en relació amb la signatura del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament 



 

 

de Vilanova i la Geltrú a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana, que 
literalment diu: 

 
"APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUSEUS 
MARÍTIMS DE LA COSTA CATALANA AMB L’ESPAI FAR (AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ) PER A IMPULSAR EL PATRIMONI CULTURAL 
MARÍTIM. 
 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Espai Far, està 
interessat a treballar en programes d’estudi i difusió del patrimoni marítim local, 
així com en les xarxes temàtiques que puguin contribuir a la seva visibilitat, 
accés i estudi. 
 
Atès que el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, en 
sessió de data 5 de juliol de 2006, va acordar impulsar i coordinar la Xarxa de 
Museus Marítims de la Costa Catalana per tal d’impulsar la promoció, difusió i 
protecció del patrimoni marítim i que potenciï les sinergies i permeti la 
cooperació i col·laboració entre els membres de la Xarxa.  
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va incorporar com a observador 
l’any 1999 a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana (anomenada 
llavors Mar de Museus) i que a partir de 2016 compta amb l’Espai Far, museu 
amb esperit territorial i comunitari, amb l’objectiu de preservar i difondre la 
cultura i el patrimoni mariner de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Espai Far, està 
interessat a adherir-se a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana i 
treballar conjuntament amb els altres museus membres per tal de dur endavant 
programes de conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni 
marítim de la Costa Catalana. 
 
Fonaments de dret 
 
I. La Llei 7/1985, de 21 d’abril, de bases del règim local. 
 
II. El Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III. De conformitat amb els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, del règim jurídic 
del sector públic; l’art. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals, i l’art. 
18,4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 



 

 

IV. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per 
Decret de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2015, publicat al BOPB en data 13 de 
juliol de 2015. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent 

ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el CONSORCI DE LES 
DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA per a impulsar el 
patrimoni cultural marítim.  
 
SEGON. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que 
estableixen els arts. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de 
la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a 
l’activitat econòmica. 
 
TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació 
de les dades: 
 

Descripció: CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUSEUS MARÍTIMS DE 
LA COSTA CATALANA AMB L’ESPAI FAR (AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ) PER A IMPULSAR EL PATRIMONI CULTURAL MARÍTIM 
 

Signataris:  
 
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA I 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Objecte:  
 

Aprovar la signatura d’un conveni d’adhesió a la Xarxa de Museus Marítims 
de la Costa Catalana amb l’Espai Far (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú), 
per a impulsar el patrimoni cultural marítim  
 

Drets i Obligacions: 
 
COMPROMISOS D’AMBDUES PARTS: 
 
A) Ambdues institucions 
 
- L’adhesió a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana dóna dret 

a participar dels serveis i accions que aquesta dugui a terme, segons els 
acords específics a què es pugui arribar i en funció del calendari establert 
pel Museu Marítim de Barcelona. I a aparèixer en tots els materials de 
difusió i promoció genèrics que es puguin editar. 

 



 

 

- L’adhesió no comporta cap altra obligació que la de treballar, en termes 
d'igualtat, en el disseny i planificació de programes de cooperació, 
d'interès col·lectiu per als seus membres. 

 
- El cost econòmic derivat dels programes d'actuació que s'acordin 

desenvolupar anualment, serà assumit pel conjunt dels museus 
participants. El Museu Marítim de Barcelona podrà cercar altres 
col·laboracions i recursos externs per tal de poder dur endavant els 
programes anuals. 

 
B) El Museu Marítim de Barcelona, a través de la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana, es compromet a: 
 
- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que l’Espai Far sol·liciti. 
 
- Aportar els recursos tècnics i humans necessaris dins les seves 

possibilitats, per tal de garantir el normal funcionament de la Xarxa, i per 
assegurar el bon desenvolupament dels programes d'actuació que 
anualment s'acordin. 

 
- Facilitar la participació de l’Espai Far en totes les accions que es 

desenvolupin a través de la Xarxa. 
 
- Elaborar un programa d’actuació general i de caràcter anual. 
 
- Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic 

on s’explicitin les actuacions que puguin interessar o afectar de forma 
especial a l’Espai Far. 

 
C) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de l’Espai Far es 
compromet a: 
 
- Col·laborar amb la Xarxa i, en la mesura de les seves possibilitats, en 

aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti. 
 
- Incorporar el logotip de la Xarxa en tot el material de difusió i/o activitats 

que responguin al programa conjunt. 
 
- Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com 

a membre de la Comissió Tècnica. 
 
- A partir de 2018, aportar la quantitat de 600,00 € anuals, per a 

desenvolupar els programes que porti a terme la Xarxa. 
 
Vigència: 
El termini de vigència d’aquest conveni serà de quatre anys a partir de la 
data de la formalització. Podent-se prorrogar per acord exprés de les parts 
un mes abans de la finalització de la vigència del present acord.  
 



 

 

 
QUART. Autoritzar la Sra. Teresa Llorens Carbonell, tercera tinent d’alcalde i 
regidora de Cultura, Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú,  per a la signatura del present conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats." 
 

 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), ERC (3), C's (1), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes (3), 
regidors no adscrits = 18 vots 

Abstencions: CUP = 5 vots 
 
 
 

MOCIONS 
 

 
Grup Municipal de SOM VNG, Sra. Ariadna Llorens  i Sr. David Montes, regidors 

no adscrits 
 

 7. MOCIÓ AMB RELACIÓ A UNA TREBALLADORA DE VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA.  (Exp. 101/2017-eMOC) 

 
En aquest punt hi ha la intervenció oral del Sr. ANTONIO SORIANO, en 
representació de Comissions Obreres. 
 
 
Relació de fets 
 
1. El Sr. A.M.M., resident a Cubelles, treballava a l'empresa Valoriza en el municipi de 
Sant Cugat del Vallés des del 25 de febrer de 2013, amb la categoria laboral 
d'encarregat de la neteja viària. 
 
2. A Vilanova i la Geltrú, el servei de jardineria el realitzava l'empresa CESPA.  Al 
tenir lloc un nou concurs per prestar aquest servei es va presentar l'empresa Valoriza 
que, finalment, va ser la que va guanyar la plica. 
 
3. L'empresa Valoriza li va oferir al Sr. M. traslladar-lo al servei de neteja de Vilanova 
amb la categoria i sou de peó/dia per a posteriorment fer-se càrrec com a 
encarregat del servei de jardineria. 
 
4. Finalment, el 16 de març de 2016, el Sr. A.M.M. va iniciar el seu servei com a 
peó/dia a Vilanova i la Geltrú, en el servei de neteja viària. 
 
5. El 31 de març de 2016 el treballador va ser acomiadat per l'empresa. 



 

 

 
6. En diferents reunions mantingudes entre l'empresa i el responsable de CCOO, Sr. 
J.C.M.S., membre de la C.E. Federación de Construcción y Servicios de CCOO 
Catalunya, el Sr. J.C. va manifestar que: 
 

"Al llarg del procés abans d'arribar al CMAT, es varen mantenir diferents reunions i 
converses amb la direcció de l'empresa, especialment amb la Srta. L.G., 
responsable de RRHH de Valoriza. 
 
En les converses mantingudes, es van oferir per part de l'empresa diverses 
solucions de recol·locació en altres centres de treball en altres poblacions.  Per la 
nostra part es va demanar la readmissió en el centre de treball de Valoriza a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
L'empresa va oferir la recol·locació en el centre de treball del circuit de Montmeló 
com a encarregat. 
 
La Srta. L.G. va dir-li textualment que "si readmitían al Sr. A.M. en Vilanova i la 
Geltrú, significaría que la empresa finalizaría el contrato interino de su mujer que 
tenía en Vilanova".  Li va dir que això era una repressió per no acceptar la vacant 
del Circuit de Montmeló i a més, la dona del treballador estava en una situació de 
contracte en frau de llei ja des del mes d'abril de 2016, i no es podia finalitzar el 
seu contracte de interina, tal com deien la Srta. L. i el Sr. P.B." 
 

7. A més a més, la representant sindical de CCOO a l'empresa Valoriza, Sra. T.G.O., 
es va posar en contacte amb representació sindical de CCOO a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per informar d'aquests fets. 
 
8. CCOO de l'Ajuntament va demanar mantenir una reunió amb el regidor de l'Àrea, 
Sr. Joan Giribet de Sebastián. 
 
9. La reunió va tenir lloc el 7 d'abril de 2016.  En aquesta reunió, a més del regidor, 
varen assistir per part de l'empresa Valoriza el Sr. F.B.G. i el Sr. J.L.C. i per part de 
CCOO la Sra. Júlia Salazar Abad i el Sr. Antonio Soriano Jiménez. 
 
10. En el decurs de la reunió, els responsables de l'empresa Valoriza varen 
comunicar als assessors de CCOO que la dona del Sr. M., la Sra. M.C.L.B., també 
treballava en el mateix centre de treball de l'empresa Valoriza a Vilanova i la Geltrú i 
varen insinuar que el comportament i l'actitud del Sr. M. podia repercutir directament 
sobre la situació laboral de la seva dona. 
 
11. Els assessors de CCOO varen manifestar als representants de l'empresa la seva 
indignació pel comentari realitzat, entenent que aquest comentari era fruit del moment 
i de la discussió i que no havien estat encertats a l'hora de realitzar-lo. 
 
12. Posteriorment, el 18 d'abril de 2017, van haver-hi eleccions sindicals al centre de 
treball de neteja i platges de l'empresa Valoriza a Vilanova i la Geltrú i el Sr. M. va 
sortir escollit representant sindical per CCOO. 
 



 

 

13. El passat 15 de setembre de 2017, l'empresa Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA, de Vilanova i la Geltrú, va acomiadar la treballadora Sra. 
M.C.L.B., que tenia un contracte com a interina, cobrint la baixa d'un treballador des 
del 2 de gener de 2015. 
 
Per això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. No permetre ni tolerar que cap empresa que presti un servei a l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú pressioni o realitzi persecució sindical als legítims 
representants escollits pels treballadors i treballadores. 
 
SEGON. No es pot discriminar cap treballador o treballadora dins d'una empresa que 
signifiqui la seva exclusió laboral per la seva vinculació familiar, de parentiu, religiosa, 
política, sindical, etc. 
 
TERCER. Que la treballadora Sra. M.C.L.B. sigui readmesa a l'empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
 
Es fa una votació separada dels punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNTS PRIMER I SEGON: 
 
S'aproven per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (4 de CiU, 4 
del PSC, 5 de la CUP, 3 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits).  
 
VOTACIÓ PUNT TERCER: 
 

Vots a favor: CUP (5), ERC (3), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
David Montes (2), regidors no adscrits = 12 vots 

Vots en contra:  CIU (4) i PSC (4) = 8 vots 
Abstencions: C's (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita = 3 vots 

 
Per tant, s'aprova la moció en la seva totalitat. 
 

 

Grup Municipal d'ERC 

   8. MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DELS 125 ANYS DEL 
NAIXEMENT D'ENRIC CRISTÒFOR RICART. (Exp. 104/2017-eMOC) 

 
El 2 de novembre de 2018 farà 125 anys del naixement del pintor i gravador vilanoví 
Enric Cristòfor Ricart, qui fou un dels màxims exponents del Noucentisme i de la 
renaixença de la xilografia catalana. 



 

 

 
E. C. Ricart es formà a l’Escola d’Art Francesc d’Assís Galí i a l’Escola de Bells Oficis. 
Tot i coincidir amb l’artista Joan Miró, la seva trajectòria va anar evolucionant cap a 
les tendències artístiques pròpies del moviment noucentista. En el seu viatge a 
Florència el 1914 descobreix la tècnica del gravat, una tècnica que no abandonarà 
més i que esdevindrà la seva vessant artística per excel·lència i per la qual serà més 
conegut. 
 
A banda de la pintura i del gravat, fou redactor de la revista Themis, fundació de 
l’Agrupació Courbet i col·laborador d’altres publicacions mitjançant textos i 
il·lustracions. 
 
Com a artista destacat a la nostra ciutat i davant aquesta efemèride, aquest Ple de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Impulsar la commemoració dels 125 anys del naixement d’Enric Cristòfor 
Ricart a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Fer una crida a les entitats i a la comunitat educativa per organitzar actes 
conjuntament amb l’Ajuntament. 
 
TERCER. Informar als mitjans locals d’aquest acord i publicar-ho al web municipal. 
 
QUART. Programar un seguit d’actes diversos per a tots els públics a l’entorn de 
l’artista vilanoví durant l’últim trimestre del 2018. 
 
CINQUÈ. Muntar una exposició relacionada amb l’artista al voltant de la data del 2 de 
novembre, data de la celebració dels 125 anys del seu naixement." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 3 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits).  
 

 

Grup Municipal de C's 

 
9. MOCIÓ EN DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISME A 

L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. (Exp. 103/2017-eMOC) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El proper dia 21 de desembre de 2017, els catalans estem cridats a les urnes. És 
essencial que aquestes eleccions es desenvolupin en un context de respecte i amb la 
preservació de totes les garanties democràtiques recollides en el nostre ordenament 



 

 

jurídic expressat en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i en la Constitució Espanyola, 
vigents en l'actualitat. Cal garantir la neutralitat de les institucions per tal que la 
ciutadania no pugui veure retallats, manipulats o alterats els seus drets a la 
participació en la vida política. 
 
En diverses ocasions, des de les Corporacions Locals han posat per davant les seves 
preferències polítiques a les pròpies institucions, vulnerant les regles democràtiques i 
condicionant greument la igualtat d'oportunitats i la llibertat d´escollir els nostres 
representants polítics, moltes vegades amb el suport de partits polítics suposadament 
constitucionalistes. Unes pràctiques incompatibles amb el respecte al pluralisme 
polític i a la neutralitat institucional que han de regir totes les convocatòries electorals 
legalment establertes i que només poden ser qualificats com a democràtics sense 
l’existència de pràctiques coercitives i el posicionament institucional, començant des 
de les Corporacions Locals, evitant l'alteració de les regles democràtiques, l'ocupació 
de l'espai públic, del paisatge i dels edificis municipals per part d'alguns poders 
públics i de missatges i símbols que promouen l'exclusió. En cas contrari, la 
parcialitat política i l'absència de neutralitat institucional fan de Catalunya un territori 
de baixa qualitat democràtica. 
 
Les eleccions autonòmiques del proper 21 de desembre han de servir per iniciar una 
nova etapa a Catalunya on la tasca del Govern estigui centrada en la resolució dels 
greus problemes que té la nostra societat, la nostra economia, i deixar de tensionar i 
fracturar la societat catalana i espanyola, també des de les Corporacions Locals. 
 
En aquest sentit, en l'actualitat, diversos municipis formen part i estan adherits a 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), una entitat que té com a 
objectiu i finalitat compartir tot allò que pugui resultar útil per a dur el poble de 
Catalunya cap a la independència, per tal d'assolir les plenes competències 
municipals.  
 
Moltes d'aquestes adhesions s'han realitzat gràcies al suport d'alguns dels partits 
polítics suposadament constitucionalistes. En aquests moments d'incertesa política 
els partits polítics posicionats clarament al costat de la defensa de la Constitució, 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'Estat de Dret cal que ho demostrin amb els 
seus fets, evitant la permanència de les nostres Corporacions Locals a entitats com 
l'AMI, clarament contrària a la legalitat vigent i evitant la permanència de governs 
municipals amb partits polítics independentistes que utilitzen les nostres Corporacions 
Locals per defensar posicions favorables al trencament de la societat catalana i 
espanyola, sense tenir en compte una gran part de la ciutadania dels seus municipis. 
 
Actualment, no és compatible la defensa del constitucionalisme i l'Estat de Dret i a la 
vegada donar suport a entitats i governs municipals clarament contraris a aquests 
postulats, per aquest motiu cal que aquests partits es defineixin abans de les 
eleccions autonòmiques del proper 21 de desembre, i aquesta definició comença des 
de l'administració més propera a la ciutadania, els Ajuntaments. 
 
Una formació política que vol presentar-se a la ciutadania com a alternativa a les 
polítiques que porten a terme els independentistes no poden ser a la vegada els 
mateixos que formen governs municipals amb aquestes formacions polítiques o 



 

 

ajuden a mantenir i finançar entitats clarament contràries als postulats 
constitucionalistes i la defensa de l'Estat de Dret. Amb aquesta dualitat, aquests 
partits ajuden a utilitzar les administracions més bàsiques en favor de les polítiques 
favorables a l'independentisme, fins i tot permetent despeses en els pressupostos 
municipals en favor d'aquesta causa i afavorint el finançament d'aquestes entitats. 
 
Durant el mes de desembre celebrarem el dia de la Constitució, un fet que va molt 
més enllà d'un simple dia o celebració, cal que tots els partits que defensen postulats 
constitucionalistes ho demostrin amb els seus fets i les seves polítiques en les 
administracions, començant pels nostres municipis i Ajuntaments. 
 
Per tant, cal que hi hagi un compromís ferm per part de tots aquests partits 
constitucionalistes, de defensa de la Constitució Espanyola, evitant donar suport a 
entitats independentistes i governs municipals que promouen aquestes polítiques que 
afavoreixen el trencament de la nostra societat i de la nostra convivència. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C's) a 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sol·licita al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Instar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a defensar i promoure la 
neutralitat política de la institució en les eleccions autonòmiques del proper 21 de 
desembre de 2017. 
 
SEGON. Instar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a evitar l'ocupació de l'espai públic 
i dels edificis municipals per part dels poders públics amb missatges i símbols que 
promouen l'exclusió i a retirar-los si s'escau. 
 
TERCER. Instar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a revocar l'adhesió del municipi a 
l'AMI, abans de finalitzar l'any 2017 i no incloure aquesta partida en els pressupostos 
municipals corresponents a l'exercici 2018. 
 
QUART. Instar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a mostrar el seu compromís ferm 
en la defensa de la Constitució Espanyola, aprofitant la seva celebració durant el mes 
de desembre de 2017. 
 
CINQUÈ. Instar els grups polítics municipals amb representació en el Consistori a 
evitar i no afavorir governs municipals que donen suport a postulats contraris a la 
defensa de la Constitució i l'Estat de Dret." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     PSC (4), C's (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 7 vots 

Vots en contra: CiU (4), CUP (5), ERC (3), SOM VNG (2), Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes = 16 vots 

 
 



 

 

 
 10. MOCIÓ PER DONAR VIDA ALS QUIOSCOS DE LA RAMBLA 

PRINCIPAL. (Exp. 105/2017-eMOC) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Todos recordamos cuando podíamos pararnos a comprar el Diari, mientras 
estábamos con la familia o amigos paseando tranquilamente por nuestro maravilloso 
centro comercial a cielo abierto en la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú.  
 
Pero por desgracia desde hace ya más de un año la imagen de pesadumbre queda 
fija en el centro de la Rambla Principal, con dos cubículos verdes llenos de papeles 
sin sentido enganchados por todas sus paredes. 
 
El futuro de estos quioscos solo pueden ser dos, o desaparecen o se les da una 
nueva vida. La prensa escrita en su formato físico, periódicos, boletines, revistas, 
etc., cada día tiene menos aceptación y está siendo sustituido por el formato digital. 
Atendiendo a los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), se ha 
producido una caída de 89.083 ejemplares, si se compara con el mismo mes de abril 
de los años 2016 y 2017. La debacle de la prensa escrita continúa con descensos 
pronunciados en todos sus apartados y con desplomes en sus principales cabeceras. 
 
El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia y El Periódico de 
Catalunya vendieron en total 292.463 ejemplares, con un descenso de 54.226 copias 
respecto a abril de 2016. Las suscripciones, que aproximadamente son un tercio de 
las ventas, tampoco han tenido un buen desempeño con 148.960 ejemplares, 
equivalente a 6.787 copias de caída en un año. 
 
La eficacia y utilización de los espacios públicos es responsabilidad de este 
consistorio y qué mejor manera que dar un nuevo uso los antiguos quioscos. 
Podemos aportar una nueva vida a estas estructuras urbanas situadas en un punto 
tan estratégico como es el centro de la Rambla Principal. Proponemos rehabilitar el 
quiosco del centro de la Rambla como punto de información turística y como punto de 
venta de entradas para eventos de nuestra localidad. El segundo quiosco de la 
Rambla podría tener otra vida como negocio, ya sea heladería, tienda de bisutería, 
etc. 
  
Por todos estos motivos expuestos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el 
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, propone la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
"PRIMERO. Realizar un estudio de los quioscos para habilitarlos de la forma más 
eficiente. 
 
SEGUNDO. Habilitar el quiosco situado en el centro de la Rambla Principal como 
punto de información turística y punto de venta de entradas para eventos locales. 
 



 

 

TERCERO. Habilitar el segundo quiosco de la Rambla Principal para que sea 
gestionado externamente como un negocio."  

 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     C's  = 1 vot 

Vots en contra: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (3), SOM VNG (2), 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
Montes (3), regidors no adscrits = 21 vots 

Abstenció: PP = 1 vot 
 
 
 11. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES PERSONES 

AMB LA MALALTIA D'ALZHEIMER. (Exp. 106/2017-eMOC) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La malaltia d'Alzheimer (MA) s'ha convertit en un gran problema de salut a tot el món. 
A l'Estat espanyol, es calcula que entre un 5 i un 10% de les persones més grans de 
65 anys la pateixen. Però les seves característiques fan que el problema esdevingui 
també un greu problema social. La MA és degenerativa i d'evolució progressiva, i és 
la malaltia crònica que provoca una major dependència. Per tant, afecta la vida diària 
de les famílies i els cuidadors dels malalts, gairebé 3,5 milions de persones a tot 
l'Estat espanyol. 
 
Actualment existeixen Associacions de Familiars de Malats d’Alzheimer per tot 
Catalunya que s’encarreguen de l’atenció dels seus familiars. Amb l’objectiu de 
facilitar la localització de les persones que tenen aquesta malaltia i que acostumen a 
voltar lliures pel nostre municipi, proposem un sistema de localització personal 
adaptat a cada cas, segons estimin els Serveis Socials de l’Ajuntament, el malalt i els 
seus familiars.   
 
Al mercat existeixen diverses opcions com són polseres, penjolls o bé APP de mòbil. 
Tot connectat a un sistema de geolocalització per saber en tot moment on es troba el 
nostre familiar. 
 
És per tot l'anterior, i amb l'objectiu de millorar la vida de les famílies i de les persones 
amb aquesta malaltia, que el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Mitjançant el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es realitzarà un estudi de les persones amb Alzheimer per  implementar el 
servei de localització.  
 
SEGON. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà els recursos necessaris 



 

 

perquè les famílies que ho sol·licitin tinguin els dispositius de localització més 
adequats per a cada cas. 
 
TERCER. Instar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a realitzar una campanya 
informativa perquè els veïns que desitgin aquest servei puguin contactar amb Serveis 
Socials de l'Ajuntament." 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel govern, la qual s'aprova amb el 
resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (3), C's (1), PP (1), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes 
(3), regidors no adscrits = 21 vots 

Abstencions: SOM VNG = 2 vots 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La malaltia d'Alzheimer (MA) s'ha convertit en un gran problema de salut a tot el món. 
A l'Estat espanyol, es calcula que entre un 5 i un 10% de les persones més grans de 
65 anys la pateixen. Però les seves característiques fan que el problema esdevingui 
també un greu problema social. La MA és degenerativa i d'evolució progressiva, i és 
la malaltia crònica que provoca una major dependència. Per tant, afecta la vida diària 
de les famílies i els cuidadors dels malalts, gairebé 3,5 milions de persones a tot 
l'Estat espanyol. 
 
Actualment existeixen Associacions de Familiars de Malats d’Alzheimer per tot 
Catalunya que s’encarreguen de l’atenció dels seus familiars. Amb l’objectiu de 
facilitar la localització de les persones que tenen aquesta malaltia i que acostumen a 
voltar lliures pel nostre municipi, proposem un sistema de localització personal 
adaptat a cada cas, segons estimin els Serveis Socials de l’Ajuntament, el malalt i els 
seus familiars.   
 
Al mercat existeixen diverses opcions com són polseres, penjolls o bé APP de mòbil. 
Tot connectat a un sistema de geolocalització per saber en tot moment on es troba el 
nostre familiar. 
 
És per tot l'anterior, i amb l'objectiu de millorar la vida de les famílies i de les persones 
amb aquesta malaltia, que aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Realitzar, mitjançant el Departament de Salut de l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, un estudi en xarxa amb els centres de salut de la ciutat per tenir les dades i 
identificar objectivament les persones que pateixen Alzheimer, així com la valoració 
econòmica i tècnica de la implantació del servei de localització.  



 

 

 
SEGON. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzarà una campanya informativa 
sobre el servei de localització un cop fet l'estudi i aprovada la implementació del 
servei." 
 

 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 

 
  12. MOCIÓ PER PERMETRE QUE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE 

MALALTS PUGUIN DEIXAR MATERIAL INFORMATIU ALS CENTRES 
SANITARIS DE LA CIUTAT. (Exp. 107/2017-eMOC) 

 
Les entitats i associacions de malalts són entitats sense ànim de lucre que neixen de 
la voluntat de col·laboració de les persones afectades per diverses malalties (ja sigui 
com a malalts o implicades per la seva relació propera amb malalts, com familiars o 
convivents), que s'organitzen en institucions amb l'objectiu de contribuir a millorar la 
qualitat de vida dels propis malalts i/o dels seus familiars, oferint-los, entre altres 
possibilitats, informació i recursos. Entre les seves diverses funcions està la de 
representar els pacients afectats per una malaltia en concret, actuant de vegades 
com a interlocutor davant d'agents que poden actuar sobre situacions que afecten 
directament al col·lectiu, com podria ser l'Administració pública en general, o els 
serveis sanitaris. A més, una altra funció molt rellevant d'aquestes associacions és 
que presten serveis importants als malalts i/o els seus familiars, ja sigui proporcionant 
formació o informació, suport, o altres recursos que els permetin satisfer les seves 
necessitats especials. 
 
Els Centres d’Atenció Primària i Centres hospitalaris són, per definició, els 
equipaments sanitaris als que acudeix més sovint la ciutadania.  És per això que les 
entitats i les associacions de malalts i/o familiars de malalts (a Vilanova i la Geltrú  
comptem amb més de 20 entitats i/o associacions relacionades amb l’àmbit sanitari)  
consideren necessari que aquests centres sanitaris permetin que les associacions i 
les entitats relacionades amb la sanitat, i sense ànim de lucre, puguin deixar-hi 
material informatiu sobre la tasca de suport i d’informació que porten a terme. 
D’aquesta manera, es facilita que aquestes entitats, l’objectiu de les quals és ajudar, 
assessorar i donar suport al malalt i als seus familiars, puguin ser visibles per les 
persones a les que es volen dirigir. Posar a l’abast dels pacients informació sobre 
organitzacions que treballen en l’àmbit que els afecta és, a més, una manera de 
posar al seu abast nous recursos i noves formes de sentir-se recolzat per la societat. 
 
Per aquests motius Carmen Reina, regidora no adscrita, proposa per a debat i 
aprovació, si escau, per la corporació municipal en Ple, els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Que l’Ajuntament i el CatSalut es coordinin per fer difusió de l’existència de 
les entitats de salut de la ciutat i dels seus serveis i prenguin les mesures necessàries 
perquè les entitats puguin deixar material informatiu als CAP i centres hospitalaris  
per tal de facilitar l’accés a les mateixes a qualsevol ciutadà que pugui interessar-li. 
 



 

 

SEGON. Que l'Ajuntament es comprometi a oferir el mobiliari adequat i necessari per 
a la col·locació als CAP i centres hospitalaris del material informatiu que les entitats 
de salut de la ciutat puguin oferir a la ciutadania. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquests acords a les entitats relacionades amb l’àmbit 
sanitari de la ciutat i associacions de veïns." 

 
 

La Sra. CARMEN REINA deixa sobre la taula la moció. 
  

 
Grup Municipal de la CUP 

 
 13. MOCIÓ PER UNA ORDENANÇA SOBRE ESPAIS VERDS I 

BIODIVERSITAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 108/2017-eMOC) 
 

Atès que en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 4 de maig de 2015, es va 
aprovar el Text refós de l'Ordenança municipal sobre parcs i jardins públics de 
Vilanova i la Geltrú, que no variava gaire del document mecanoscrit “ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE PARCS I JARDINS PÚBLICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 12 
DE NOVEMBRE DE 1984”. 
 
Atès, per tant, que les ordenances vigents no han canviat pràcticament gens en 33 
anys i que encara no s’ha portat a terme l’acompliment del seu article 11, que diu que 
l'Ajuntament elaborarà un catàleg on constaran els arbres o plantacions que per les 
seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa mereixin 
d'ésser conservats. 
 
Atès que s’han observat diverses errades i incongruències en el redactat d’aquestes 
ordenances, que delata la poca cura amb què es van fer, tant l’any 1984 com en la 
seva reaprovació de l’any 2015, com per exemple: 
 
1. Al final de l’article 1, es fa referència a l’article 1r, quan en realitat vol dir l’article 

11. 
2. Diu “zona veda” quan en realitat ha de dir “zona verda”. 
3. L’article 6.3. fa referència a l’Article 63 de l’Ordenança de Policia de la Via 

Pública, un article inexistent a les nostres ordenances, però sí existent a 
l’Ordenança de Policia de la Via Pública de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 
1964. 
 

Atès que durant aquests anys ha canviat la concepció dels espais verds, la seva 
importància i la seva contribució al manteniment de la biodiversitat i a la mitigació del 
canvi climàtic, entre d’altres coses. 
 
Atès que s’ha de tenir en compte que la jardineria ecològica és aquella que deixa que 
la naturalesa faci la seva feina, intentant reduir el consum de recursos (aigua, 
energia...) i de productes contaminants (adobs químics i pesticides), amb l'objectiu de 
realitzar una gestió de les zones verdes respectuosa amb l'entorn, conceptes que 
haurien de ser presents en aquestes ordenances. 



 

 

 
Atès que el Conveni sobre Diversitat Biològica (CDB), firmat per 168 països, va entrar 
en vigor el 29 de desembre de 1993, un dels objectius del qual és la conservació de 
la diversitat biològica. 
 
Atès que la biodiversitat present a les ciutats, i sobretot la que es troba als espais 
verds, és sovint l'única oportunitat de contacte dels ciutadans amb la natura i aporta 
uns beneficis ambientals i socials que són bàsics per a la millora de la qualitat de vida 
i el benestar. 
 
Atès que els espais verds es poden gestionar a fi que esdevinguin mecanismes per a 
la neutralització del CO2 i, per tant, contribuir a la mitigació del canvi climàtic. 
 
Per tot això, i davant dels incompliments, mancances, errors i referències inexistents 
en les ordenances vigents, aquest grup municipal proposa al Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 
 
"PRIMER. Que l’Ajuntament elabori un catàleg d’Arbres d’Interès Local, on constin els 
arbres o plantacions que per les seves característiques peculiars de grandària, 
bellesa, antiguitat, història o raresa mereixin d'ésser protegits. 
 
SEGON. Que es redactin unes ordenances modernes amb criteris de jardineria 
ecològica, que protegeixin i promoguin la biodiversitat, promoguin accions contra les 
espècies invasores, mitiguin el canvi climàtic i recullin les diferents normatives 
existents amb relació al medi ambient." 
 
 
Es vota la moció, amb la incorporació de la transacció proposada pel grup municipal 
d'ERC, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor 
(4 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 3 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Atès que en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 4 de maig de 2015, es va 
aprovar el Text refós de l'Ordenança municipal sobre parcs i jardins públics de 
Vilanova i la Geltrú, que no variava gaire del document mecanoscrit “ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE PARCS I JARDINS PÚBLICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 12 
DE NOVEMBRE DE 1984”. 
 
Atès, per tant, que les ordenances vigents no han canviat pràcticament gens en 33 
anys i que encara no s’ha portat a terme l’acompliment del seu article 11, que diu que 
l'Ajuntament elaborarà un catàleg on constaran els arbres o plantacions que per les 
seves característiques peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa mereixin 
d'ésser conservats. 
 



 

 

Atès que s’han observat diverses errades i incongruències en el redactat d’aquestes 
ordenances, que delata la poca cura amb què es van fer, tant l’any 1984 com en la 
seva reaprovació de l’any 2015, com per exemple: 
 
1.  Al final de l’article 1, es fa referència a l’article 1r, quan en realitat vol dir l’article 

11. 
2.  Diu “zona veda” quan en realitat ha de dir “zona verda”. 
3.  L’article 6.3. fa referència a l’Article 63 de l’Ordenança de Policia de la Via 

Pública, un article inexistent a les nostres ordenances, però sí existent a 
l’Ordenança de Policia de la Via Pública de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 
1964. 

 
Atès que durant aquests anys ha canviat la concepció dels espais verds, la seva 
importància i la seva contribució al manteniment de la biodiversitat i a la mitigació del 
canvi climàtic, entre d’altres coses. 
 
Atès que s’ha de tenir en compte que la jardineria ecològica és aquella que deixa que 
la naturalesa faci la seva feina, intentant reduir el consum de recursos (aigua, 
energia...) i de productes contaminants (adobs químics i pesticides), amb l'objectiu de 
realitzar una gestió de les zones verdes respectuosa amb l'entorn, conceptes que 
haurien de ser presents en aquestes ordenances. 
 
Atès que el Conveni sobre Diversitat Biològica (CDB), firmat per 168 països, va entrar 
en vigor el 29 de desembre de 1993, un dels objectius del qual és la conservació de 
la diversitat biològica. 
 
Atès que la biodiversitat present a les ciutats, i sobretot la que es troba als espais 
verds, és sovint l'única oportunitat de contacte dels ciutadans amb la natura i aporta 
uns beneficis ambientals i socials que són bàsics per a la millora de la qualitat de vida 
i el benestar. 
 
Atès que els espais verds es poden gestionar a fi que esdevinguin mecanismes per a 
la neutralització del CO2 i, per tant, contribuir a la mitigació del canvi climàtic. 
 
Per tot això, i davant dels incompliments, mancances, errors i referències inexistents 
en les ordenances vigents, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
  

ACORDS: 
 
"PRIMER. Que l’Ajuntament elabori un catàleg d’Arbres d’Interès Local, on constin els 
arbres o plantacions que per les seves característiques peculiars de grandària, 
bellesa, antiguitat, història o raresa mereixin d'ésser protegits. 
 
SEGON. Que es redactin unes ordenances modernes amb criteris de jardineria 
ecològica, que protegeixin i promoguin la biodiversitat, promoguin accions contra les 
espècies invasores, mitiguin el canvi climàtic i recullin les diferents normatives 
existents amb relació al medi ambient. 
 



 

 

TERCER. Que aquest catàleg d'Arbres d'Interès Local sigui públic i que les 
ordenances que s'elaborin amb els criteris que recull aquesta moció es facin arribar 
als centres educatius de Vilanova i la Geltrú com a material d'interès pedagògic, i al 
Consell Comarcal del Garraf perquè n'estigui informat i vetlli per garantir la protecció 
dels espais verds i la biodiversitat que s'hi esmentin." 
 

 
 

Grup Municipal d'ERC 
 

 14. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LES COL·LECCIONS DEL 
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA I DEL MUSEU DE 
LLEIDA. (Exp. 109/2017-eMOC) 

 
Després de la creació del bisbat de Barbastre-Montsó, que inclou 138 parròquies de 
la Franja que pertanyien al bisbat de Lleida, es van originar diversos litigis per la via 
judicial per l'art sacre procedent d'algunes d'aquelles parròquies dipositat en museus 
de Catalunya, i particularment de la ciutat de Lleida, que les institucions catalanes 
van recuperar i restaurar. 
 
Algun d'aquests litigis és al voltant d'algunes de les obres d'art procedents del 
monestir de Santa Maria de Sixena conservades al Museu Nacional d'Art de 
Catalunya i al Museu de Lleida i que van ser adquirides legalment per la Generalitat 
de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
 
Atès que la Sentència 48/2015, de 8 d'abril de 2015, del Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció número 1 d'Osca i el decret d'execució provisional 87/2015, de 24 de maig 
de 2016, del mateix Jutjat, que han declarat nul·les les operacions de compravenda i 
han ordenat el trasllat de les obres abans del 25 de juliol al monestir de Sixena, fet 
que ha estat ratificat pel Tribunal Constitucional. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, la Llei de Museus (1990) i la Llei de Patrimoni Cultural Català (1993), ha 
d'actuar amb fermesa i contundència per protegir aquest patrimoni i garantir que es 
conservi al Museu Nacional d'Art de Catalunya i al Museu de Lleida, atès que les 
obres en qüestió formen part de la unitat de les seves col·leccions. 
 
Atès que les obres afectades per aquest conflicte, formen part del Catàleg del 
Patrimoni Cultural Català i, per aquesta raó, no poden sortir del país sense 
l'autortizació de la Generalitat de Catalunya, a qui les lleis esmentades obliguen a 
tenir cura d'aquest patrimoni. 
 
Atès que la suspensió de l'autonomia de Catalunya per l'aplicació de l'article 155 de 
la Constitució espanyola ha suposat que la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
no ha interposat recurs a l'última petició del jutge d'Osca per traslladar a l'Aragó les 
obres d'art de Sixena que es troben al Museu de Lleida i que el trasllat de les obres 
s'ha iniciat la matinada de l'11 de desembre, fins i tot amb l'autorització de l'ús de la 
força si fos necessari per ordre judicial. 
 



 

 

Atès que lliurar les obres i traslladar-les al monestir de Sixena implica no complir el 
marc legal establert per les lleis catalanes, a la vegada que posa en risc un patrimoni 
que es troba inscrit dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Atès que el retorn de les obres contradiu l'esperit dels projectes museològics dels dos 
museus, però de manera especial el projecte de Lleida, en el qual, la Franja i centres 
religiosos com el monestir de Sixena o la catedral de Roda d'Isàvena, són elements 
imprescindibles d'un relat que aprofundeix en la història de la Corona d'Aragó i del 
territori històric del Bisbat de Lleida.  Aquest patrimoni, a més, és una peça clau per 
explicar el context social i religiós d'unes parròquies i d'uns territoris units per l'entesa 
i l'agermanament al llarg dels segles, i que ara es volen presentar com a espais 
històrics separats. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER.  Denunciar l'espoli de les obres de Sixena com a resultat de la suspensió 
de l'autonomia de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola 
que ha suposat la inacció per defensar de forma decidida i clara la legalitat de les 
adquisicions de les obres d'art procedents del monestir de Sixena i la unitat de les 
col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Museu de Lleida Diocesà i 
Comarcal. 
 
SEGON. Denunciar la vulneració de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català, Llei 17/1990, de museus, i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 
reconèixer el paper de les institucions catalanes per la recuperació i restauració de 
les obres de Sixena. 
 
TERCER.  Manifestar el suport al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal i al Museu 
Nacional d'Art de Catalunya en la seva tasca de conservació, estudi i divulgació i, 
molt especialment, en la defensa de la col·lecció que ha permès articular un discurs 
ric i coherent sobre més de 800 anys d'història de la Corona catalanoaragonesa. 
 
QUART. Notificar aquest acord a la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida, al 
Parlament de Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat, al Museu 
Nacional d'Art de Catalunya i al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (3), Sra. Ariadna Llorens i 
Sr. David Montes (2), regidors no adscrits = 18 vots 

Vots en contra:  C's (1), SOM VNG (2) i PP (1) = 4 vots 
Abstencions: Sra. Carmen Reina = 1 vot 

 
 

 
Grups Municipals de la CUP, ERC i SOM VNG 



 

 

 
 15. MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ 

MUNICIPAL O INFORMATIVA ESPECIAL SOBRE EL PROCÉS 
D'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA PROPIETAT DE L'EMPRESA 
NINGLEE, SL. (Exp. 110/2017-eMOC) 

 
ES RETIRA LA MOCIÓ. 
 

 
Grup Municipal de SOM VNG 

 
 16. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

DE MADRID PER PART DEL MINISTERI D'HISENDA.  (Exp. 111/2017-
eMOC) 

 
ES RETIRA LA MOCIÓ. 
 
 

Grups Municipals del PSC i CIU 
 

 17. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A 
LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU 
CATALÀ I DE LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I 
A LA COHESIÓ SOCIAL. (Exp. 112/2017-eMOC) 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 
 
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles 
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del 
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, 
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.  
 
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat 
d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem 
necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model 
educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat 
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.  
 
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva 
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments 
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de 
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment 
d’origen, llengua o condicions individuals.  
 
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:  



 

 

“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu 
actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir 
activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat 
viure”.  
 
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle 
XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns 
principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat 
culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, 
democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el 
procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb 
valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de 
ple dret.  
 
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva 
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà 
de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents 
perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de ser-ne 
la concreció.  
 
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història 
per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de 
Barcelona, les Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola 
Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació 
pedagògica dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions 
per l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola 
inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió 
lingüística, etc.  
 
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el 
model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les 
necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la 
democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels 
conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la 
vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió 
social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la 
competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.  
 
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible 
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals 
l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica 
en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats 
reconeixem i els agraïm públicament aquesta tasca i manifestem la nostra confiança 
en la seva professionalitat.  
 
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la 
darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de 
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a 



 

 

afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de 
continuar essent un dels puntals del model educatiu català.  
 
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa 
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la 
segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès 
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de 
convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem 
una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model 
educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la 
millora.  
 
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i 
millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de 
Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a 
garantir un sistema educatiu de qualitat. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i 
millora del model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model 
educatiu català i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar 
la cohesió social sense separar els infants per la seva llengua d’origen, rebutjant 
també les acusacions d’adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l’escola 
catalana. 
 
SEGON. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més 
d’una cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (3), SOM VNG (2), Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes (2), regidors no 
adscrits = 20 vots 

Vots en contra:  C's (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 3 vots 
 
 
 

PREGUNTES 
 

 



 

 

18. Pregunta d'ERC: 

- Sobre la Nau del Ferrocarril. 
 

 
19. Preguntes de Carmen Reina, regidora no adscrita: 

- A què són deguts els continus talls de l'enllumenat públic en determinades 
zones del barri de la Collada-Sis Camins? 

- Hi ha previst un calendari d'intervencions de manteniment i millora als barris de 
la nostra ciutat? I, si és així, quines són les intervencions més urgents?  

 
 
20. Preguntes de la CUP: 

  - Sobre la retirada de llaços grocs als carrers de Vilanova i la Geltrú. 

  - Quin és el cost del guarniment de la campanya de Nadal? (llum, energia, arbres 
i d'altres instal·lacions) 

 
 

21. Preguntes d'Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 

- Sobre l'adjudicació del contracte de l'enllumenat públic. 

- Sobre l'edifici de Dradisa de la plaça del Port. 

 
 
S’aixeca la sessió a les 22:12 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, la secretària accidental. 
 
 
L’alcaldessa       La secretària acctal. 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana     Rosa Lucas Bizarro 

 


