
 

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-12-09-2016/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2016 

 
Acta núm. 12 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 12 de setembre de 2016, 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)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 



 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria. 
 
No assisteix el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ (CiU). 
 
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 dia 25 de 

juliol de 2016. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 2. Donar compte al Ple dels indicadors socials del 2n trimestre de 2016.  (Exp. 

111/2016-SSO) 
 3. Donar compte de la resolució de la DGAL de concessió d’una comissió de 

serveis al Sr. Marcel·lí Pons i Duat per ocupar el lloc de treball de Secretaria de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
Dictàmens: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Intervenció 
 
  4. Aprovació del Compte general 2015.  (Exp. 27/2016-INT) 
  5. Aprovació, si escau, d'un Pla Econòmic Financer pel compliment de la regla de 

la despesa, d'acord amb la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  (Exp. 43/2016-INT) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
  6. Aprovació, si escau, de subvenció extraordinària a l’entitat Can Pistraus per 

l’organització del Tingladu 2016. (Exp. 193/2016-CUL) 
 
Joventut 
 
  7. Aprovació, si escau, de la pròrroga fins el 31 de desembre de 2017 del 

document Pla Local de Joventut 2012-2016.  (Exp. 55/2016-JOV) 
 
Serveis Socials 
 
  8. Ratificació de l’acord de la JGL de 26.07.2016, en relació amb la convocatòria 

per prorrogar la subvenció destinada al programa d’AODL per al període 2016, 



 

per a la continuació del projecte “Servei Prelaboral de Vilanova i la Geltrú”, 
adscrit a la regidoria de Serveis Socials.  (Exp. 18/2016-eAJT) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
Empresa 
 
  9. Aprovació, si escau, de l’adhesió al Manifest cap a una xarxa de municipis per 

l’economia social i solidària. (Exp. 180/2016-DES) 
 
Promoció Econòmica 
 
 10. Aprovar el Decret de l’Alcaldia relatiu a la sol·licitud de subvenció al Servei 

Ocupació Catalunya (SOC) en el marc de la convocatòria per a 2016 de la 
concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local, circumscrit a 3 agents, i aprovar el Pla d’Acció General, 
Plans Específics i Plans de Treball. (Exp. 186/2016-DES) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
 11. Executar la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 

25.07.2016 i a la Sentència del mateix Tribunal, núm. 288/2010, de 9 d’abril. 
(Exp. 214/2016-SEC) 

 
 

MOCIONS 
 
Regidora no adscrita 
 
 12. Moció per demanar publicació i transparència sobre la destinació de les 

subvencions que les diferents associacions i entitats perceben d’aquest 
Ajuntament. (Exp. 32/2016-eMOC) 

 
Grup Municipal de la CUP 
 
 13. Moció per a l’eliminació de contaminants hormonals.  (Exp. 33/2016-eMOC) 
 14. Moció per a l’atenció i l’allotjament a les persones sense sostre.  (Exp. 34/2016-

eMOC) 
 
Grup Municipal de C’s 
 
 15. Moció per a la creació del Consell de persones amb discapacitat a Vilanova i la 

Geltrú.  (Exp. 35/2016-eMOC) 
 16. Moció per a la millora del barri del Prat de Vilanova.  (Exp. 36/2016-eMOC) 



 

Grup Municipal de SOM VNG 
 
 17. Moció de suport a “SOM 27 I MÉS” encausats per la tancada al rectorat de la 

UAB en defensa de la universitat pública.  (Exp. 37/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
 18. Moció per recuperar i protegir les fonts públiques de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 

38/2016-eMOC) 
 19. Moció per a la creació d’un mapa d’espais i equipaments esportius de la ciutat 

de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 39/2016-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 

 20. Pregunta de la regidora no adscrita 
 
� Ha pres o prendrà algun tipus de mesura l’Ajuntament del nostre municipi pel que 

fa a l’actuació dels Diables de Vilanova el passat 5 d’agost de 2016, on es van 
produir declaracions i gestos degradants i vexatoris dirigits a persones d’aquest 
municipi? 

 
 21. Preguntes del Grup Municipal de la CUP 
 
� Sobre l’estat d’acompliment de les mocions. 
� Sobre la contaminació a Vilanova i la Geltrú. 
 
 22. Pregunta del Grup Municipal de C’s 
 
� Sobre l’horari del servei de socorristes de Vilanova i la Geltrú. 
 
 23. Preguntes del Grup Municipal de SOM VNG 
 
� Sobre els pressupostos participatius. 
� Sobre el cens de pisos buits. 
 
 24. Pregunta del Grup Municipal d’ERC 
 
� Amb relació al seguiment dels acords que s’aproven als plens. 
 
PRECS 
 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2016. 

 
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 
de juliol de 2016, el qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 



 

vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

   2. DONAR COMPTE AL PLE DELS INDICADORS SOCIALS DEL 2n 
TRIMESTRE DE 2016.  (EXP. 111/2016-SSO) 

 
Relació de fets 

1. Atesa la moció aprovada pel Ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual literalment 
diu: 
 
“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS INDICADORS 
SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a Catalunya com a 
conseqüència de la crisi econòmica perllongada que patim i una quarta part de la 
població catalana es troba en risc de pobresa.  Els ajuntaments, com a administració 
més propera, hem hagut de fer i fem front a aquesta situació que està esdevenint 
estructural per a moltes famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora en els 
indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem veient caure i 
patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des de la nostra 
administració local i també col·lectivament, com a ciutat i ciutadania, per respondre el 
més eficientment a les situacions de vulnerabilitat socials actuals i les possibles 
futures. 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu un procediment de tramitació, informació i publicitat de 
les obligacions pendents de pagament i que cada trimestre aquest Ple rep aquesta 
informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a fer un bon 
exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els grups polítics i la 
ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada possible a la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 



 

“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds mensuals 
rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i ocupacionals; tipologia de 
les demandes; nivell de resposta i resolució; així com els recursos econòmics i 
humans destinats.” 
 
 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades serveis socials 2n trimestre 2016 
 
Fonaments de dret 
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del 2n. trimestre 
de 2016, que s’adjunten a continuació: 
 

 

DADES SERVEIS SOCIALS - SEGON TRIMESTRE 2016 
    

ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I 
FAMÍLIES 

    

    

Activitat EBAS abril maig juny 

Número d’expedients amb intervenció 699 626 631 

Número de persones tractades 1.807 1.681 1.805 
Nombre d’expedients oberts i reoberts 174 164 175 
Nombre d’expedients tancats 163 140 153 
    
Prelaboral - persones ateses 17 11 13 
    
ECONOMAT SOCIAL abril maig juny 

Famílies usuàries 634 639 640 
Total persones 1.928 1.910 1.928 
Menors d'edat      828 811 823 
Kg. aliments distribuïts 31.274 32.298 36.571 
    
Principals problemàtiques detectades en l'atenció social 
    



 

abril-juny  
INGRESSOS INSUFICIENTS  603  
MALALTIA FÍSICA CRÒNICA  436  
DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS  313  
SENSE INGRESSOS  265  
ATUR SENSE SUBSIDI  221  
ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ  202  
HABITATGE ALTRES  176  
INDICIS TRASTORNS MENTALS PSICOLÒGICS  101  
DEUTES  98  
DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR  94  

    

SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA     

    

Usuaris de cada servei abril maig juny 

Servei Nadó 10 8 5 
Servei Racó dels Menut 27 26 26 
Centres Oberts 157 150 147 

    
SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN     
    

Servei abril maig juny 

Servei Atenció Domicili       
Usuaris 173 187 190 

Hores servei 2.546 2.769 2.729 
Neteja de la llar       

Usuaris 59 66 68 
Hores servei 491 537 554 

Àpats a domicili       
Usuaris 42 47 46 

Àpats servits 1.032 1.173 1.134 
Menjador Can Pahissa       

Usuaris 45 49 46 
Àpats servits 1.140 1.203 1.176 

Teleassistència - usuaris 1.108 1.113 1.117 
 
    

AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL    
 abril-juny  

Núm. d'AJUTS    

Subministraments 46 10,8%  



 

Habitatge 65 15,3%  

Altres ajuts 314 73,9%  

TOTAL ajuts 425    
 
   

 

Import AJUTS    

Subministraments 2.744 4,6%  

Habitatge 41.937 70,6%  

Altres ajuts 14.725 24,8%  

TOTAL import 59.406    
 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 

  3. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA DGAL DE CONCESSIÓ 
D’UNA COMISSIÓ DE SERVEIS AL SR. MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de la resolució de la Direcció General 
d’Administració Local, per la qual es concedeix una comissió de serveis al Sr. 
Marcel·lí Pons i Duat per ocupar el lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i que és la següent: 



 

 



 

 



 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 
Dictàmens: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

   4. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015.  (EXP. 
27/2016-INT) 

 
Relació de fets 
 
El dia 20 de juny de 2016, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General del 2015. 
 
Atès l’art. 212, apartat 3, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els Comptes Generals del 2015 han 
restat exposats al públic en el BOPB del 4 de juliol de 2016 i en el tauler d’edictes 
electrònic de la web municipal per un període de 15 dies i fins a vuit dies més, sense 
que s’hagin presentat reclamacions al respecte. 
 
Vist l’expedient dels Comptes Generals corresponent a l’exercici 2015 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels seus organismes autònoms locals OAL 
IMET Institut Municipal d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de 
l’EPEL Neàpolis i de les societats municipals Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM), 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments 
de Vilanova i la Geltrú (SAVSAM) i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
(CAVSAM), així com dels Consorcis adscrits. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 212, apartat 4, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2015 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals OAL IMET Institut Municipal 
d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les 
societats municipals Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM), Informació i 
Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i 
la Geltrú (SAVSAM) i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM). Així 
mateix s´inclouen els Comptes dels Consorcis adscrits Consorci Sanitari del Garraf, 
Consorci de Serveis a les Persones, Consorci Agència de Desenvolupament del 
Garraf, Consorci Teledigital del Garraf i Consorci Colls Miralpeix. 
 



 
LIQUIDACIÓ 2015           

           

Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG SAVGSAM CAVGSAM 

           

INGRESSOS                     

I - Impostos directes 32.005.694,24               

II - Impostos indirectes 692.915,64                   

III - Taxes i altres ingressos 13.658.083,94 21.336,12 888.920,42 654.214,06 1.238.942,67   7.889.109,52 70.309.863,71 2.290.622,03 6.515.638,12 

IV - Transferències corrents 19.871.430,55 635.302,00 4.381.501,94     696.490,00         

V - Ingressos patrimonials 1.179.512,11    2.393,69 269,32   123,49 3.002,66 26.870,20 21,27 

VI - Alienació d'inversions 75.330,00                   

VII - Transferències de capital 125.693,80               

VIII - Actius financers 145.247,07   6.989,26               

IX - Préstecs rebuts 1.981.698,51             261.462,33 165.602,07 172.060,00 

TOTAL INGRESSOS 69.735.605,86 656.638,12 5.277.411,62 656.607,75 1.239.211,99 696.490,00 7.889.233,01 70.574.328,70 2.483.094,30 6.687.719,39 

           

DESPESES                     

I - Despeses de Personal 25.751.132,35 365.783,83 2.595.333,50 221.687,56 775.996,47  4.728.063,76 42.568.611,58 1.099.632,66 1.600.254,87 

II - Despeses corrents 23.964.644,38 207.672,93 2.471.801,79 368.447,04 332.970,56 7.487,76 2.366.111,58 26.281.731,30 765.284,22 4.264.746,59 

III - Despeses financeres 1.734.082,69    10.143,49 1.155,22  811.497,03 927.064,22 53.209,63 40.066,75 

IV - Transferències corrents 9.223.670,77   133.242,66     683.562,00         

V- Imprevistos                

VI - Inversions reals 1.830.946,23     -207.000,00 43.134,68   127.178,08 1.204.723,15 169.795,45 129.478,12 

VII - Transferències de capital                

VIII - Actius financers 145.247,07   6.989,26               

IX - Amortitzacions de préstecs 2.625.912,43     13.500,08 19.888,45   199.533,10 949.559,42 68.347,89 261.717,01 

TOTAL DESPESES 65.275.635,92 573.456,76 5.207.367,21 406.778,17 1.173.145,38 691.049,76 8.232.383,55 71.931.689,67 2.156.269,85 6.296.263,34 

           

Diferències 4.459.969,94 83.181,36 70.044,41 249.829,58 66.066,61 5.440,24 -343.150,54 -1.357.360,97 326.824,45 391.456,05 

           

Resultat / Romanent -1.264.178,98 165.864,94 61.496,05 -540.070,02 5.128,68 5.440,24 -358.398,69 -1.941.518,83 4.289,28 231.487,91 



 
 

      C.COLLS Transferències Total 

Capítol NEÀPOLIS NODE MIRALPEIX internes consolidat 

       

INGRESSOS           

I – Impostos directes       32.005.694,24 

II – Impostos indirectes         692.915,64 

III – Taxes i altres ingressos  101,42    103.466.832,01 

IV – Transferències corrents 170.000,00 344.044,50 31.000,00 -4.330.134,03 21.799.634,96 

 V - Ingressos patrimonials 309.515,03      1.521.707,77 

VI - Alienació d'inversions         75.330,00 

VII - Transferències de capital       125.693,80 

VIII - Actius financers         152.236,33 

IX - Préstecs rebuts         2.580.822,91 

TOTAL INGRESSOS 479.515,03 344.145,92 31.000,00 -4.330.134,03 162.420.867,66 

      

DESPESES           

I - Despeses de Personal 170.825,67 262.137,90 33.263,48   80.172.723,63 

II - Despeses corrents 240.708,94 126.168,55 1.444,45   61.399.220,09 

III - Despeses financeres 1.126,48 3.394,13 150,00   3.581.889,64 

IV - Transferències corrents   4.590,00   -4.330.134,03 5.714.931,40 

V- Imprevistos        0,00 

VI - Inversions reals 211.278,27       3.509.533,98 

VII - Transferències de capital        0,00 

VIII - Actius financers         152.236,33 

IX - Amortitzacions de préstecs 8.287,28       4.146.745,66 

TOTAL DESPESES 632.226,64 396.290,58 34.857,93 -4.330.134,03 158.677.280,73 

      

Diferències -152.711,61 -52.144,66 -3.857,93 0,00 3.747.444,86 

      

Resultat / Romanent 29.902,38 -50.202,32 46.628,70   



 
 
 
 
Tranferències internes:   Corrents 

O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  550.000,00 

IMET  3.180.634,03 

NODE   12.500,00 

EPEL NEAPOLIS  155.000,00 

CTVDigital   432.000,00 

Per transferències internes   4.330.134,03 

 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5) i PSC (5) = 10 vots 
   Vots en contra: CUP = 5 vots 
   Abstencions: ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 9 vots 
 
 
 
 
 



 

   5. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, D'UN PLA ECONÒMIC 
FINANCER PEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA, 
D'ACORD AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D'ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. (EXP. 43/2016-
INT) 

 
Vist l’expedient dels compte general 2015 així com l’informe d’Intervenció sobre 
compliment de l’estabilitat pressupostària del grup municipal definit com a 
administració pública en termes SEC en el qual es posa de manifest l’incompliment 
de la regla de la despesa definida en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. 
 
Atès que l’esmentada disposició preveu la necessitat d’aprovar un Pla Econòmic i 
Financer amb vigència de l’exercici en curs més l’exercici següent, per tal de 
reconduir l’equilibri de la regla de la despesa. 
 
Vist l’informe d’intervenció i la proposta de la presidenta de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Seguretat i Hisenda, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.   Aprovar el Pla econòmic i financer de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en termes consolidats del grup municipal definit com administració pública a efectes 
SEC, exercicis 2016 i 2017, d’acord amb els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, que inclou la memòria de la Presidència i la previsió econòmica 
del pla, que s’adjunten. 

SEGON. Trametre el Pla econòmic i financer al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, així com al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, per mitjans electrònics, d’acord amb la nota informativa d’aquesta entitat 
d’11 de novembre de 2014. 

 
PLA ECONÒMIC I FINANCER 
MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA 

 
Antecedents 
 
Segons disposa la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, l’elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de les entitats locals 
estaran sotmesos als principis d’estabilitat pressupostària (entès com a situació 
d’equilibri o superàvit estructural), de sostenibilitat financera (entès com a capacitat 
per finançar despeses presents i futures dins dels límits de dèficit establert per la llei) i 
de compliment de la regla de la despesa (entès com a límit de variació anual de la 
despesa real computable en funció de la taxa de referència de creixement del PIB) . 
 
2.- La documentació de compte general del 2015, així com l’informe d’Intervenció de 
compliment de l’estabilitat pressupostària posen de manifest l’incompliment de la 
regla de la despesa definida en la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril.  



 

Aquesta circumstància implica la formulació per part de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú d’un Pla Econòmic Financer amb la finalitat de permetre en el termini de  
l’exercici  en curs i del següent, el compliment de l’esmentada regla de la despesa, tot 
això de conformitat amb els articles 21 i 23 de la llei. 
 
 
Situació actual : Dades bàsiques. 
 

A) Liquidació dels comptes del grup local a efectes SEC 



 
Pressupost 2015 Liquidació pressupost Grup Municipal a efectes SEC       

           

                  Transferències Total 

Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat 

INGRESSOS           

           

I - Impostos directes 32.005.694,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  32.005.694,24 

II - Impostos indirectes 692.915,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   692.915,64 

III - Taxes i altres ingressos 13.658.083,94 21.336,12 888.920,42 654.214,06 1.238.942,67 0,00 7.888.008,97 69.986.206,72  94.335.712,90 

IV - Transferències corrents 19.871.430,55 635.302,00 4.381.501,94 0,00 0,00 696.562,00 1.100,55 313.956,21 -4.162.634,03 21.737.219,22 

V - Ingressos patrimonials 1.179.512,11 0,00 0,00 2.393,69 269,32 0,00 123,49 3.002,66  1.185.301,27 

VI - Alienació d'inversions 75.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   75.330,00 

VII - Transferències de capital 125.693,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.693,80 

VIII - Actius financers 145.247,07 0,00 6.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   152.236,33 

IX - Préstecs rebuts 1.981.698,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.462,33   2.243.160,84 

TOTAL INGRESSOS 69.735.605,86 656.638,12 5.277.411,62 656.607,75 1.239.211,99 696.562,00 7.889.233,01 70.564.627,92 -4.162.634,03 152.553.264,24 

           

DESPESES           

           

I - Despeses de Personal 25.751.132,35 365.783,83 2.595.333,50 221.687,56 775.996,47 0,00 4.728.063,76 42.568.611,58   77.006.609,05 

II - Despeses corrents 23.964.644,38 207.672,93 2.471.801,79 368.447,48 332.970,56 7.487,76 2.366.111,58 26.281.731,30  56.000.867,78 

III - Despeses financeres 1.734.082,69 0,00 0,00 10.143,49 1.155,22 0,00 811.497,03 927.064,22   3.483.942,65 

IV - Transferències corrents 9.223.670,77 0,00 133.242,66 0,00 0,00 683.562,00 0,00 0,00 -4.162.634,03 5.877.841,40 

V- Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

VI - Inversions reals 1.830.946,23 0,00 0,00 -207.000,00 43.134,68 0,00 127.178,08 1.204.723,15   2.998.982,14 

VII - Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII - Actius financers 145.247,07 0,00 6.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   152.236,33 

IX - Amortitzacions de préstecs 2.625.912,43 0,00 0,00 13.500,08 19.611,49 0,00 199.533,10 949.559,42   3.808.116,52 

TOTAL DESPESES 65.275.635,92 573.456,76 5.207.367,21 406.778,61 1.172.868,42 691.049,76 8.232.383,55 71.931.689,67 -4.162.634,03 149.328.595,87 

           

Diferències 4.459.969,94 83.181,36 70.044,41 249.829,14 66.343,57 5.512,24 -343.150,54 -1.367.061,75 0,00 3.224.668,37 



 

 

B) Estabilitat pressupostària 
 

1. La informació pressupostària presentada inicialment al Ministeri d’Economia 
i Hisenda dóna com a resultat pel que fa a l’estabilitat pressupostària el 
següent resultat: 

 
 

Liquidació pressupost 2015      

Resum estabilitat pressupostària      

  Ingrés Despesa Ajustos Ajustos  Capac/Nec. 

  No financer No financera pròpia entitat interns Financiació 

Entitat         Entitat 

C. Gestió TV Digiral Local Pública del Garraf 696.562,00 692.796,27  0,00 3.765,73 

Ajuntament Vilanova i la Geltrú 67.608.660,28 62.504.476,42 -927.437,49 0,00 4.176.746,37 

Prom. Industrial Vilanova SAM 656.607,75 384.476,60  0,00 272.131,15 

Infor. I Comunicació Vilanova i la Geltrú 1.238.942,67 1.159.453,40  0,00 79.489,27 

O.Aut. Local de Patrimoni Víctor Balaguer 656.638,12 573.456,76  0,00 83.181,36 

Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET 5.270.422,36 5.200.377,95 -8.079,58 0,00 61.964,83 

C. Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 7.889.109,52 8.032.850,45  0,00 -143.740,93 

C. Sanitari del Garraf 70.303.165,59 70.972.429,47   0,00 -669.263,88 

 154.320.108,29 149.520.317,32 -935.517,07 0,00 3.864.273,90 
 
 

 
2. Posteriorment, a la liquidació definitiva de totes les entitats s’observen 

algunes diferències que no suposen canvis en la capacitat o necessitat de 
financiació. La informació de la liquidació definitiva és la següent:  

 

 
 
 
 



 

 

Pressupost 2015 Estabilitat pressupostària         
           
                  Transferències Total 

Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat 

           
INGRESSOS           
I - Impostos directes 32.005.694,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  32.005.694,24 

II - Impostos indirectes 692.915,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   692.915,64 

III - Taxes i altres ingressos 13.658.083,94 21.336,12 888.920,42 654.214,06 1.238.942,67 0,00 7.888.008,97 69.986.206,72  94.335.712,90 

IV - Transferències corrents 19.871.430,55 635.302,00 4.381.501,94 0,00 0,00 696.562,00 1.100,55 313.956,21 -4.162.634,03 21.737.219,22 

V - Ingressos patrimonials 1.179.512,11 0,00 0,00 2.393,69 269,32 0,00 123,49 3.002,66  1.185.301,27 

VI - Alienació d'inversions 75.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   75.330,00 

VII - Transferències de capital 125.693,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  125.693,80 

VIII - Actius financers 145.247,07 0,00 6.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   152.236,33 

IX - Préstecs rebuts 1.981.698,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.462,33   2.243.160,84 

TOTAL INGRESSOS 69.735.605,86 656.638,12 5.277.411,62 656.607,75 1.239.211,99 696.562,00 7.889.233,01 70.564.627,92 -4.162.634,03 152.553.264,24 

           

DESPESES           

I - Despeses de Personal 25.751.132,35 365.783,83 2.595.333,50 221.687,56 775.996,47 0,00 4.728.063,76 42.568.611,58   77.006.609,05 

II - Despeses corrents 23.964.644,38 207.672,93 2.471.801,79 368.447,48 332.970,56 7.487,76 2.366.111,58 26.281.731,30  56.000.867,78 

III - Despeses financeres 1.734.082,69 0,00 0,00 10.143,49 1.155,22 0,00 811.497,03 927.064,22   3.483.942,65 

IV - Transferències corrents 9.223.670,77 0,00 133.242,66 0,00 0,00 683.562,00 0,00 0,00 -4.162.634,03 5.877.841,40 

V- Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 

VI - Inversions reals 1.830.946,23 0,00 0,00 -207.000,00 43.134,68 0,00 127.178,08 1.204.723,15   2.998.982,14 

VII - Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

VIII - Actius financers 145.247,07 0,00 6.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   152.236,33 

IX - Amortitzacions de préstecs 2.625.912,43 0,00 0,00 13.500,08 19.611,49 0,00 199.533,10 949.559,42   3.808.116,52 

TOTAL DESPESES 65.275.635,92 573.456,76 5.207.367,21 406.778,61 1.172.868,42 691.049,76 8.232.383,55 71.931.689,67 -4.162.634,03 149.328.595,87 

           

   

 
 
 
        



 

 

 

 
C) Regla de la despesa 
 

1. De la mateixa forma que a l’estabilitat pressupostària, la informació presentada inicialment al Ministeri d’Economia i 
Hisenda dóna com a resultat pel que fa a la regla de la despesa el següent resultat: 

 
 

Liquidació pressupost 2015       

Resum Regla de la despesa       

  Despesa     Augments   Despesa    

  computable Taxa de i disminucions Límit regla computable Compliment / 

Entitat Liq 2014 referència Art 12.4 despesa Liq 2015 Incompliment 

C. Gestió TV Digiral Local Pública del Garraf 692.890,80 701.898,38  701.898,38 692.796,27 9.102,11 

Ajuntament Vilanova i la Geltrú 49.756.862,60 50.403.701,81 407.157,46 50.810.859,27 51.464.999,73 -654.140,46 

Prom. Industrial Vilanova SAM 819.346,32 829.997,82  829.997,82 384.476,60 445.521,22 

Infor. I Comunicació Vilanova i la Geltrú 1.297.310,24 1.314.175,27  1.314.175,27 1.158.298,18 155.877,09 

O.Aut. Local de Patrimoni Víctor Balaguer 699.139,14 708.227,95  708.227,95 573.456,76 134.771,19 

Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET 3.921.303,61 3.972.280,56  3.972.280,56 3.685.547,01 286.733,55 

C. Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 6.948.519,91 7.038.850,67  7.038.850,67 7.221.353,42 -182.502,75 

C. Sanitari del Garraf 64.551.902,74 65.391.077,48   65.391.077,48 70.045.365,25 -4.654.287,77 

 128.687.275,36 130.360.209,94 407.157,46 130.767.367,40 135.226.293,22 -4.458.925,82 
 
 
 

 

Ingressos no financers 67.608.660,28 656.638,12 5.270.422,36 656.607,75 1.239.211,99 696.562,00 7.889.233,01 70.303.165,59 -4.162.634,03 150.157.867,07 

Despeses cap 1 a 7 62.504.476,42 573.456,76 5.200.377,95 393.278,53 1.153.256,93 691.049,76 8.032.850,45 70.982.130,25 -4.162.634,03 145.368.243,02 

Interessos 1.734.082,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1.734.082,69 

Grau d'inexecució de la despesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Inexecució ingressos -2.637.300,89 411,54 48.907,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -2.587.982,22 

PTE 2009 -24.219,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   -24.219,29 

Capacitat/necessitat financiació 4.176.746,37 82.769,82 21.137,28 263.329,22 85.955,06 5.512,24 -143.617,44 -678.964,66   3.911.505,23 



 

 
2. Posteriorment, a la liquidació definitiva de totes les entitats s’observen algunes diferències que no suposen canvis en 

el compliment o no de la regla de la despesa. 
La informació de la liquidació definitiva és la següent: 

 
Pressupost 2015 Regla de la despesa entitats considerades Corporació Local      
           
                  Transferències Total 

Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat 

           

DESPESES           

I - Despeses de Personal 25.751.132,35 365.783,83 2.595.333,50 221.687,56 775.996,47 0,00 4.728.063,76 42.568.611,58   77.006.609,05 

II - Despeses corrents 23.964.644,38 207.672,93 2.471.801,79 368.447,48 332.970,56 7.487,76 2.366.111,58 26.281.731,30  56.000.867,78 

III - Despeses financeres 1.734.082,69 0,00 0,00 10.143,49 1.155,22 0,00 811.497,03 927.064,22   3.483.942,65 

IV - Transferències corrents 9.223.670,77 0,00 133.242,66 0,00 0,00 683.562,00 0,00 0,00  10.040.475,43 

V- Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

VI - Inversions reals 1.830.946,23 0,00 0,00 -207.000,00 43.134,68 0,00 127.178,08 1.204.723,15   2.998.982,14 

VII - Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

VIII - Actius financers 145.247,07 0,00 6.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   152.236,33 

IX - Amortitzacions de préstecs 2.625.912,43 0,00 0,00 13.500,08 19.611,49 0,00 199.533,10 949.559,42   3.808.116,52 

TOTAL DESPESES 65.275.635,92 573.456,76 5.207.367,21 406.778,61 1.172.868,42 691.049,76 8.232.383,55 71.931.689,67 0,00 153.491.229,90 

           

Despesa computable 2014 49.756.862,60 699.139,14 3.921.303,61 819.346,32 1.297.310,24 692.890,80 6.948.519,91 64.551.902,74  128.687.275,36 
Despesa incrementada per la taxa 
(1,3%) 50.403.701,81 708.227,95 3.972.280,56 829.997,82 1.314.175,27 701.898,38 7.038.850,67 65.391.077,48  130.360.209,94 

Canvis normatius increment recaptació 407.157,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   407.157,46 

Límit regla de la despesa 50.810.859,27 708.227,95 3.972.280,56 829.997,82 1.314.175,27 701.898,38 7.038.850,67 65.391.077,48   130.767.367,40 

           

Despeses no financeres (cap 1 a 7) 62.504.476,42 573.456,76 5.200.377,95 393.278,53 1.153.256,93 691.049,76 8.032.850,45 70.982.130,25 0,00 149.530.877,05 

(-)interessos 1.734.082,69 0,00 0,00 10.143,49 1.155,22 0,00 811.497,03 927.064,22  3.483.942,65 

Transf. Operacions internes 4.162.634,03         4.162.634,03 

Ajustos SEC inexecució despeses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Despeses finançades amb fons 
finalistes 5.142.759,97 0,00 1.514.830,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   6.657.590,91 



 

 

 

 

 

 

Total despesa 2015 51.464.999,73 573.456,76 3.685.547,01 383.135,04 1.152.101,71 691.049,76 7.221.353,42 70.055.066,03 0,00 135.226.709,46 

           
Percentatge de variació 1,29% -19,03% -7,22% -53,84% -12,33% -1,55% 2,59% 7,13%   3,41% 

           
Compliment/no compliment -654.140,46 134.771,19 286.733,55 446.862,78 162.073,56 10.848,62 -182.502,75 -4.663.988,55   -4.459.342,06 



 

 

Resum 
 
 
En resum, de la informació derivada dels paràmetres d’estabilitat es dedueix que el 
grup municipal definit segons el perímetre del Sistema de Comptabilitat Nacional les 
dades consolidades donen que el grup compleix l’indicador d’estabilitat pressupostària 
però incompleix la regla de la despesa per una desviació global de 4.458.925,82 euros 
(segons les dades que consten al Ministeri d’Economia i Hisenda). 
 
 
Causes de l’incompliment de la regla de la despesa 
 
Com s’ha esmentat, la regla de la despesa s’incompleix en termes consolidats del 
grup SEC, però les tres entitats individuals que la incompleixen són l’Ajuntament 
(desviació de 654.140,46 euros), el Consorci Sanitari del Garraf ( desviació de 
4.654.287,77 euros) i el Consorci de Serveis a les Persones ( desviació de 182.502,75 
euros). 
 
Ajuntament 
 
L’execució del pressupost de despeses del 2015 inclou obligacions no financeres 
finançades amb romanent de tresoreria afectat  de la liquidació 2014 per import de  
2.628.344,66 euros. 
 
El R.D. 500/1990 de 20 d’abril, que desenvolupa  el Títol VI de la Llei 39/1988 de 28 
de desembre assenyala que el romanent de tresoreria constitueix un recurs per al 
finançament de modificacions de crèdit del pressupost (art. 104.2). La utilització del 
romanent de tresoreria com un recurs pel finançament de modificacions de crèdit no 
suposarà ni reconeixement ni liquidació de drets pressupostaris (art 104.5).  Per altra 
banda, la incorporació de romanents de crèdits podrà finançar-se amb el romanent 
líquid de tresoreria (art. 48 a). Així mateix, l’article 47 determina que els romanents de 
crèdit que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d’incorporar-se 
obligatòriament constituent els seu finançament els excessos de finançament i els 
compromisos ferms d’aportacions afectats. 
 
L’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, d’aprovació de l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, recull les aplicacions al pressupost del romanent 
de tresoreria en el Capítol 8, com operacions financeres.  És a dir, el romanent de 
tresoreria es configura com un ingrés financer que es destina, en el nostre cas, al 
finançament de despeses reals, mitjançant un expedient de modificació de crèdits. 
Aquest desequilibri pot suposar l’incompliment dels paràmetres d’estabilitat 
pressupostària atès que aquests principis es poden concretar en la capacitat de 
l’entitat de finançar la despesa real amb ingressos reals (no financers). 
 
El romanent, tot i que es presenta com un ingrés financer, la seva naturalesa 
s’identifica com un excedent de liquiditat. L’aplicació del romanent de tresoreria 
permet finançar  expedient d’incorporació de crèdits i altres obligacions de caràcter 
real. 
 



 

 

D’altra banda, l’execució d’obligacions d’aquest pressupost 2015 inclou una obligació 
excepcional i no repetitiva que correspon al reconeixement de part de la paga 
extraordinària de l’any 2012.  Aquest import ascendeix a més de 322.000 euros. 
 
Per tot això, ambdós arguments -el desequilibri per l’aplicació de l’excés de 
finançament del  romanent  de tresoreria de l’exercici anterior i la despesa excepcional 
de la paga extra del 2012- suposen un import conjunt d’uns 2.950.000, quantitat que 
compensa amb escreix el desequilibri de 654.140,46 euros de desviació de la regla de 
la despesa. 
 
Consorci Sanitari del Garraf 
 
El caràcter sanitari d’aquest consorci, que es troba actualment en tràmit d’adscriure’s 
a l’administració sanitària de la Generalitat de Catalunya, fa que la tipologia dels 
serveis que es presten i la gestió econòmica que es desenvolupa són diferents dels 
serveis d’àmbit local.  
 
En aquest sentit, la gestió dels recursos humans d’aquesta entitat té unes 
especificitats concretes que cal  tenir en compte. L’informe de la gerència “Escenari de 
l’aplicació del nou conveni col·lectiu sectorial d’1 de maig de 2015 i acord d’empresa al 
Consorci Sanitari del Garraf” justifica la necessitat d’augmentar el capítol  de les 
retribucions del personal per l’aplicació del conveni del sector, conveni aplicat 
majoritàriament per totes les institucions sanitàries. Tot i que aquesta major despesa 
està justificada per una previsió d’augment de les tarifes pagades per CatSalut i en 
conseqüència podria suposar una despesa justificada per un augment normatiu,  
aquesta previsió no es va posar inicialment, atès que no es coneixia el conveni 
concret amb CatSalut.  
 
Consorci de Serveis a les Persones 
 
Un dels serveis que presta aquest consorci és la gestió del Centre d’Atenció Integral 
del Barri de Mar, per concessió de la Generalitat, servei de caire sociosanitari, raó per 
la qual el capítol de despeses de personal es troba afectat per l’aplicació del mateix 
conveni col·lectiu que en el CSG i en conseqüència es deriven els mateixos 
arguments que en el consorci anterior, d’acord amb l’informe de gerència “Escenari de 
l’aplicació del nou conveni col·lectiu sectorial d’1 de maig de 2015 i acord d’empresa al 
CAPI del Consorci de Serveis a les Persones “ ambdós informes gerencials estan 
sostinguts per  un informe jurídic de caràcter extern del 15 de juny de 2015, del Bufet 
Vallbé/Gabinet Francesc José Maria “Informe sobre l’adequació a la legalitat, des del 
punt de vista de la normativa bàsica, del primer conveni col·lectiu de treball dels 
hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut 
mental, concertats amb el Servei català de la Salut”. 
 
Supòsits del Pla 
 
D’acord amb les consideracions anteriors, el Pla es fonamenta en les previsions 
següents: 
 



 

 

1) A partir de la liquidació i comptes del 2015 es fa una previsió dels exercicis 2016 i 
2017, d’acord amb les dades actuals i amb l’escenari plurianual tramès al Ministeri: 

 
    Ingressos 
     - Augment del 2% anual dels ingressos tributaris (capítols 1, 2 i 3) 
     - Augment del 2%(2016) i 3% (2017) del capítol 4. 
     - Augment de 1% del capítol 5. 
 
     Despeses 
     - Augment del 2% dels capítols 1, 2 i 4. 
     - Variació de càrrega financera ( capítols 3 i 9) d’acord amb la vida financera dels 

préstecs vigents.  
 

Inversions: No es preveuen inversions que no es financiin amb subvencions de 
capital finalistes. 

 
2) S’aplica una taxa de referència de 1,8% pel 2016 i 2,2% pel 2017, d’acord amb els 

objectius d’estabilitat aprovats pel Consell de Ministres el 15 de juliol del 2015. 
 
3) Atenent a les causes que provoquen la desviació de la regla de la despesa 

analitzades més amunt, aquestes no són provocades per una situació de dèficit 
estructural de les entitats afectades, sinó que són conseqüència de factors 
puntuals que es corregeixen de forma automàtica. 

  
 En relació amb l’Ajuntament, l’augment de la despesa finançada amb excés de 

finançament afectat, per la pròpia naturalesa de l’operació, s’equilibra en el 
moment que es realitza aquella despesa. 

 
 
I pel que fa als consorcis, els augments dels capítols 1 s’equilibren amb l’increment 
d’ingressos del concert establert amb CatSalut, el que suposa una variació normativa 
dels ingressos prevista en la configuració legal de la regla de la despesa. 
 



 

 

Previsions per a 2016 i 2017 
 
 
 

Estabilitat pressupostària     
2016   

Denominación Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Capacidad/necesidad financiación 

C. Gestió TV Digital Local Pública del Garraf 696.562,00 € 696.562,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vilanova i la Geltrú 70.166.480,61 € 63.723.611,96 € 1.221.286,18 € 7.664.154,83 € 

Prom. Industrial Vilanova, S.A.M. 656.607,75 € 404.291,89 € 0,00 € 252.315,86 € 

Infor. i Comunicació Vilanova i la Geltru, S.A.M. 1.252.478,71 € 1.143.001,63 € 0,00 € 109.477,08 € 

O. Aut. Local de Patrimoni Víctor Balaguer 677.842,18 € 677.842,00 € 0,00 € 0,18 € 

Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET 5.588.512,32 € 5.588.512,32 € 0,00 € 0,00 € 

C. Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 8.223.941,64 € 7.889.139,23 € 0,00 € 334.802,41 € 

C.  Sanitari del Garraf 72.936.187,00 € 71.291.875,17 € 0,00 € 1.644.311,83 € 

  160.198.612,21 € 151.414.836,20 € 1.221.286,18 € 10.005.062,19 € 

     
2017   

Denominación Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Capacidad/necesidad financiación 

C. Gestió TV Digital Local Pública del Garraf 717.458,86 € 710.493,24 € 0,00 € 6.965,62 € 

Vilanova i la Geltrú 71.173.084,71 € 63.796.830,03 € 1.248.029,22 € 8.624.283,90 € 

Prom. Industrial Vilanova, S.A.M. 669.692,03 € 608.944,05 € 0,00 € 60.747,98 € 

Infor. i Comunicació Vilanova i la Geltru, S.A.M. 1.277.528,28 € 1.161.932,80 € 0,00 € 115.595,48 € 

O. Aut. Local de Patrimoni Víctor Balaguer 697.825,54 € 691.398,84 € 0,00 € 6.426,70 € 

Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET 5.746.747,69 € 5.690.082,57 € 0,00 € 56.665,12 € 

C. Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú 8.388.984,17 € 7.703.074,55 € 0,00 € 685.909,62 € 

C.  Sanitari del Garraf 74.388.665,96 € 71.433.779,89 € 0,00 € 2.954.886,07 € 

  163.059.987,24 € 151.796.535,97 € 1.248.029,22 € 12.511.480,49 € 

 
 
 
 
 



 

 
 

Regla de la despesa       
  Ejercicio 2016 

Denominación Desp computable 
2015 

Tasa referencia 
2016 

Aument/dism Art 
12.4 

Límite regla gasto 
2016 

Desp computable 
2016 

Comp/Incomp. 
Regla despesa 

C. Gestió TV Digital Local Pública del Garraf 692.796,27 € 705.266,60 € 0,00 € 703.488,65 € 696.562,00 € 6.926,65 € 

Vilanova i la Geltrú 51.464.999,73 € 52.391.369,72 € 1.545.062,00 € 53.936.431,72 € 55.283.117,19 € -1.346.685,47 € 

Prom. Industrial Vilanova, S.A.M. 384.476,60 € 391.397,17 € 0,00 € 390.031,02 € 380.189,04 € 9.841,98 € 
Infor. i Comunicació Vilanova i la Geltru, 
S.A.M. 1.158.298,18 € 1.179.147,54 € 0,00 € 1.172.839,54 € 1.139.149,80 € 33.689,74 € 

O. Aut. Local de Patrimoni Víctor Balaguer 573.456,76 € 583.778,98 € 0,00 € 583.778,98 € 677.842,00 € -94.063,02 € 

Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET 3.685.547,01 € 3.751.886,85 € 51.213,00 € 3.803.099,85 € 4.098.671,00 € -295.571,15 € 
C. Serveis a les Persones de Vilanova i la 
Geltrú 

7.221.353,42 € 7.351.337,78 € 0,00 € 7.351.337,78 € 7.237.711,47 € 113.626,31 € 

C.  Sanitari del Garraf 70.045.365,25 € 71.306.181,82 € 0,00 € 71.316.057,21 € 70.923.696,48 € 392.360,73 € 

  135.226.293,22 € 137.660.366,46 € 1.596.275,00 € 139.257.064,75 € 140.436.938,98 € -1.179.874,23 € 

       
  Ejercicio 2017 

Denominación Desp computable 
2016 

Tasa referencia 
2017 

Aument/dism Art 
12.4 

Límite regla gasto 
2017 

Desp computable 
2016 

Comp/Incomp. 
Regla despesa 

C. Gestió TV Digital Local Pública del Garraf 696.562,00 € 711.886,36 € 0,00 € 711.886,36 € 710.493,24 € 1.393,12 € 

Vilanova i la Geltrú 55.283.117,19 € 56.499.345,76 € 0,00 € 56.499.345,76 € 55.297.019,95 € 1.202.325,81 € 

Prom. Industrial Vilanova, S.A.M. 380.189,04 € 388.553,19 € 0,00 € 388.553,19 € 388.432,82 € 120,37 € 
Infor. i Comunicació Vilanova i la Geltru, 
S.A.M. 1.139.149,80 € 1.164.211,09 € 0,00 € 1.164.211,09 € 1.161.932,80 € 2.278,29 € 

O. Aut. Local de Patrimoni Víctor Balaguer 677.842,00 € 692.754,52 € 0,00 € 692.754,52 € 691.398,84 € 1.355,68 € 

Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET 4.098.671,00 € 4.188.841,76 € 0,00 € 4.188.841,76 € 3.919.928,57 € 268.913,19 € 
C. Serveis a les Persones de Vilanova i la 
Geltrú 

7.237.711,47 € 7.396.941,12 € 0,00 € 7.396.941,12 € 7.307.396,32 € 89.544,80 € 

C.  Sanitari del Garraf 70.923.696,48 € 72.484.017,80 € 0,00 € 72.484.017,80 € 71.426.601,60 € 1.057.416,20 € 

  140.436.938,98 € 143.526.551,60 € 0,00 € 143.526.551,60 € 140.903.204,14 € 2.623.347,46 € 

 



 

 

Tramitació 
 
Un cop aprovat el Pla Econòmic Financer pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, així 
com al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
per mitjans electrònics, tot això d’acord amb la “Nota informativa sobre la 
tramitació dels plans econòmics i financers dels ens locals en el Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya” de l’11 de novembre 
de 2014. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 1 de setembre 2016 
 
La presidenta de la Comissió de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (5), PSC (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 12 vots 
  Vots en contra:  CUP = 5 vots 
  Abstencions:  ERC (4), C’s (1) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

   6. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SUBVENCIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A L’ENTITAT CAN PISTRAUS PER 
L’ORGANITZACIÓ DEL TINGLADU 2016. (EXP. 193/2016-CUL) 

 
Relació de fets 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a consolidar els actes de la Festa 
Major organitzats amb la implicació de les entitats de la ciutat, a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat, i a la profusió i promoció de les 
diverses manifestacions pròpies de la cultura catalana com un dret de la ciutadania. 
 
L'Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus (en endavant Can Pistraus) està interessada 
en promoure activitats adreçades a la totalitat de la ciutadania, especialment del 
col·lectiu dels joves, i a treballar, conjuntament amb els Pabordes de la Festa Major, 
per aportar dinamisme i pluralitat en l'oferta lúdica i cultural de la ciutat, i fomentar una 
major cohesió social, més rica i plural.  Can Pistraus ve celebrant un festival gratuït 
de música i cultura catalana, El Tingladu, del qual enguany és la 9a edició. 



 

 

 
Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància del 
teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva 
vitalitat i tenen interès en desenvolupar, a través del present document, un acord de 
col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i participació real de tots els 
vilanovins i vilanovines en els diversos actes del Tingladu, en el marc de la Festa 
Major de la ciutat. 
 
Que El Tingladu, en la seva edició 2016, es durà a terme al Parc de Baix-a-mar, atès 
que l’entitat Can Pistraus no ha pogut aportar un estudi acústic que acrediti la 
celebració de l’esmentat festival a la Plaça de les Neus dins els límits de 85dB a la 
façana més exposada. Atenent aquesta circumstància, l’Ajuntament pren el 
compromís de fer un esforç suplementari al d’anys anteriors i donar un major suport 
que possibiliti la realització del Tingladu en el nou espai, i amb l’objectiu paral·lel de 
conciliar el descans del veïnatge amb la celebració del Festival en un espai més 
adient. 
 
Atès que el pressupost municipal per a l’any 2016 preveu una subvenció nominativa a 
favor de l’entitat per valor de 4.000€ 
 
Atès que aquesta quantitat s’ha d’incrementar segons els següents acords presos el 
dia 8/7/2016 i degut principalment a la necessitat de canvi d’ubicació: 
 



 

 

 
 

 
 
Es considera oportú i necessari atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat Can 
Pistraus per tal que duguin a terme la celebració del Festival El Tingladu 2016, 
vinculada al compliment dels acords esmentats. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les facultats que reconeixen els articles 53 i 66 del Decret legislatiu 
2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de bases del règim local, el Decret d’Alcaldia de 



 

 

delegació de competències en la Junta de Govern Local de 22/6/2015, les bases 
d’execució del Pressupost i demés normativa concordant, aquest Ple de l’Ajuntament 
aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària a l’entitat Can Pistraus, per tal que 
duguin a terme la celebració del Festival El Tingladu 2016, per un import de 16.676 €. 
Amb aquesta subvenció es cobreixen 6.000€ extraordinaris, les despeses de l’estudi 
acústic (3.630€ IVA inclòs) i els generadors elèctrics necessaris, així com el 50% de 
la despesa generada en el lloguer de l’escenari.  Aquesta darrera despesa, 3.237€, 
queda compromesa únicament per a l’edició del 2016. 
 
SEGON. L’esmentada quantitat anirà a càrrec de la partida 31.3341.48901 (Convenis 
entitats). Atès que l’esmentada partida no compta actualment amb els fons 
necessaris per fer front a aquesta despesa, es promourà una modificació de 
pressupost i es transferiran fons de les partides següents: 
 
Partida         Import 
 
40.1510.2269900 (Oficina tècnica).............................................  3.630€ 
52.1650.21002 (Instal·lacions elèctriques ciutat) .......................   7.046€ 
31.3300.21201 (Manteniment equipaments)...............................  3.000€ 
01.9200.22699 Acció Alcaldia ....................................................  3.000€ 
 
TOTAL......................................................................................   16.676€ 
 
 
TERCER. 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 estableix 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 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 a l’activitat econòmica. 
 
QUART. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
 
Descripció: 
APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ENTITAT 
CAN PISTRAUS PER A L’ORGANITZACIÓ D’EL TINGLADU 2016 
 
Data: 
 
Signataris: 
ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 



 

 

Objecte: 
 
Garantir la viabilitat econòmica del Festival Tingladu 2016 donat el canvi d’ubicació a 
pocs dies de la seva celebració, a la necessitat d’un estudi acústic, al lloguer d’un 
escenari que minimitzi l’impacte acústic i al lloguer de generadors. 
 
Drets i Obligacions: 
 
Per part de Can Pistraus 
 

• Mantenir la programació cultural del Tingladu 2016, amb tots els artistes i 
espectacles programats. 

• Garantir que no es superaran en cap cas els límits de so establerts en 85 dB a 
la façana més exposada, presentant un estudi acústic que ho avali. 

• Facilitar tota la informació, documentació i requeriments necessaris a 
l’Ajuntament (estudi i Pla d’autoprotecció i contractació de la pòlissa de 
responsabilitat civil). 

• Compromís a trobar el millor emplaçament possible per a la 10a edició del 
Tingladu 2017 abans que finalitzi l’any. 

 
Per part de l’Ajuntament  
 

• Garantir la celebració de la 9a. edició del Tingladu al Parc de Baix-a-mar els 
dies 21, 22, 23 i 24 de juliol. 

• Garantir els horaris establerts: dijous fins a la 1 de la nit i la resta de dies fins a 
les 4 de la matinada. 

• Fer efectiva una subvenció de 16.676,00 € per front dels riscos que pot 
suposar un canvi d’emplaçament a tretze dies de l’esdeveniment, i també 
assumir les despeses de l’estudi acústic, del canvi d’escenari i dels 
generadors elèctrics. 

• Facilitar el material i subministraments demanats per l’entitat, en la mesura de 
la seva disponibilitat. 

• Mantenir els horaris i part de l’ajut econòmic per a la propera edició. 
• Compromís a trobar el millor emplaçament possible per a la 10a edició del 

Tingladu 2017 abans que finalitzi l’any. 
Vigència: 
 
Aquests acords seran vigents l’any 2016  
 
 
CINQUÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 



 

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 21 vots 
 Vots en contra:  C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 Abstenció: Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 
 

  7. JOVENTUT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA FINS EL 31 
DE DESEMBRE DE 2017 DEL DOCUMENT PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 2012-2016.  (EXP. 55/2016-JOV) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que els plans transversals són eines administratives per tal de coordinar, 
integrar i millorar l’eficàcia de les accions de les administracions envers un col·lectiu 
determinat de ciutadans i ciutadanes, o bé sobre una temàtica concreta. 
 
2. Atès que el Pla Local de Joventut 2012-2016 va ser aprovat al Ple municipal amb 
data 8 d’octubre de 2012 i que acaba la seva vigència el 31 de desembre de 2016. 
 
3. Atès que al llarg d’aquest any, l’equip tècnic de la Regidoria de Joventut ha dut a 
terme les fases inicials per al necessari diagnòstic de la realitat i del seguiment del 
Pla vigent, sobre el qual s’hauran de concretar els eixos, serveis i accions prioritàries 
de les polítiques de joventut per al període 2017-2021, i que és necessari comptar 
amb eines i suport tècnics i informàtics de diagnòstic i anàlisi estadística de les 
aportacions dels i les joves ciutadans que aquest ajuntament no disposa. 
 
4. Atès que la Regidoria de Joventut va cursar a termini la sol·licitud del recurs tècnic 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, Pensa Jove, 
el 22 de gener de 2016, suport tècnic que faria viable disposar de la diagnosi 
oportuna i que aquesta va ser resolta i comunicada a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú amb data 3 d’agost de 2016. 
 
5. Atès tot allò que s’exposa a l’informe tècnic de la Cap de Servei de Joventut. 
 



 

 

6. Atès que per a poder sol·licitar altres subvencions a la Diputació de Barcelona i a la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya és requisit indispensable 
disposar d’un Pla Local de Joventut en vigència i que la diagnosi i redacció del nou 
Pla Local de Joventut 2017-2021 necessitarà d’un temps mínim d’un semestre per a 
poder ser portat a aprovació. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que estableix la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.  
 
Vist allò que estableix el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
 
Vist allò que estableix el Reglament que regula la Llei General de Subvencions. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2017 del Pla Local de 
Joventut 2012-2016. 
 
SEGON. Declarar que: 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
QUART. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
 
 

   8. SERVEIS SOCIALS. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE 
26.07.2016, EN RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA PER 
PRORROGAR LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA D’AODL 
PER AL PERÍODE 2016, PER A LA CONTINUACIÓ DEL PROJECTE 
“SERVEI PRELABORAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ”, ADSCRIT A 
LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS.  (EXP. 18/2016-eAJT) 

 

Vista la proposta de la Comissió Informativa de Polítiques de Ciutadania, aquests Ple 
de l’Ajuntament aprova el següent  

ACORD 

RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 26 de 
juliol de 2016 pel qual es sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament 
de Treballs, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb la RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, la prorroga de la subvenció en el 
marc de la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local, el qual 
literalment diu:  
 

“APROVACIÓ SI ESCAU DE LA PROPOSTA PER PRESENTAR-SE A LA 
CONVOCATORIA PER PRORROGAR LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL 
PROGRAMA D’AODL PEL PERIODE 2016 PER LA CONTINUACIÓ DEL 
PROJECTE  “SERVEI PRELABORAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ” ADSCRIT A 
LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. 

 

Relació de fets 

Vista l’ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, per la qual es va obrir la convocatòria 
per a la concessió de les subvencions destinades al Programa d’agents d ‘ocupació i 
desenvolupament local (AODL) per a l’any 2013. 
 
Vist que l’Ajuntament va estar interessat en participar en aquesta convocatòria. 
 
Atès que en data 12 de desembre de 2013, es va rebre la notificació de la resolució 
atorgant a l’Ajuntament la subvenció corresponent per la contractació de M. A. S. com 
agent d’ocupació i desenvolupament local per un període de 12 mesos a contar a 
partir del dia 18 de desembre de 2013. Pel projecte “Servei Prelaboral de Vng” adscrit 
a la regidoria de Serveis Socials.  
 
Vist que en l’ORDRE EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 



 

 

desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014, així com la pròrroga 
de la contractació dels agents d’AODL. 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2014, es va rebre la notificació de la resolució 
atorgant a l’Ajuntament la subvenció corresponent per la pròrroga de M. A. S. com a 
agent d’ocupació i desenvolupament local per un període de 12 mesos a contar del 
18 de desembre del 2014. 
 
Vist que en la RESOLUCIÓ EMO/744/2015, de 16 d’abril, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2015 per a la concessió de subvencions per a les pròrrogues 
dels Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local per el període 2015-2016. 
 
Atès que en data 28 de setembre de 2015, es va rebre la notificació de la resolució 
atorgant a l’Ajuntament la subvenció corresponent per la pròrroga de M. A. S. com a 
agent d’ocupació i desenvolupament local per un període de 12 mesos a contar del 
18 de desembre del 2015. 
 
Vist que en la RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als 
Programes de suport al desenvolupament local i les seves pròrrogues. 
 
És per això, que des de la regidoria de Serveis Socials, es valora molt positivament la 
feina realitzada per M. A. S. com responsable del projecte “Servei Prelaboral de Vng” 
i per tant sol·licitarà la pròrroga de la seva contractació per el proper any 2017. El 
treball fet fins ara des d’aquest servei posa de manifest la necessitat de donar 
continuïtat a aquest recurs per tal de treballar de manera amplia l’inserció laboral en 
aquells col·lectius amb especials dificultats.  
 
S’adjunta informe emès per la Cap de Servei de Serveis Socials. 

 
Fonaments de dret 

Vist allò que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, en tot el 
que tingui consideració de bàsic. 

Vist la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques catalanes. 

I la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 
de gener. 

Vist l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 



 

 

Vist la RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de 
suport al desenvolupament local i les seves pròrrogues. 
 
La Junta de Govern Local aprova el següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.  Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treballs, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la 
RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, la prorroga de la subvenció en el marc 
de la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local. 
 
SEGON. Aprovar el Pla de treball, de l’AODL per la continuació del projecte “Servei 
Prelaboral de Vilanova i la Geltrú” adscrit a la regidoria de Serveis Socials, detallat a  
l‘annex 1 del present acord. 
 
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 
la manera següent : 
 
1 treballador  AODL A2-20 Grup de cotització 02  
 

• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 27.646,71 €/treballador:  
• Cost Seguretat social empresa 9.054,29 €/treballador. 

 
 
Concepte Cost Total Subvenció 

 sol·licitada 
Aportació  
Municipal 

Sous i Seguretat social 36.701 € 27.045,55 € 9.655,45 € 
    
Total  36.701 € 27.045,55 € 9.655,45 € 

 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa de suport al Desenvolupament local 
específicament en el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) 
en el Pressupost Municipal 2017.  
 
Els costos de sous, indemnització i  seguretat social estaran consignats en partides 
de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.  
 
El  costos de formació i materials necessaris per tirar endavant els projectes es 
consignaran a Partides pressupostaries de la Regidoria de Serveis Socials. 
 
QUART. Proposar per a la pròrroga com AODL a la Sra. M. A. S., com la persona 
que actualment està liderant el “Servei Prelaboral de Vilanova i la Geltrú”. 
 
CINQUÈ. Adscriure funcionalment l’AODL M. A. S. a la Regidoria de Serveis Socials. 



 

 

 
SISÈ. Facultar al representant legal de l’entitat perquè en nom de la corporació signi 
quants documents siguin necessaris per a la formalització del present acord i per 
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la pròrroga de la 
subvenció (TSF/1695/2016, de 7 de juliol) i fins i tot per modificar i concretar els 
programes per desenvolupar el treball de caràcter públic i interès social per al 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SETÈ. El present acord s’haurà de ratificar al Ple de la corporació. 
 

VUITÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
NOVÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. En el cas que la desestimació del recurs de reposició 
es produís per silenci administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a 
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva 
resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de 
sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 

DESÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’ Ajuntament i 
dels seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 

   9. EMPRESA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL MANIFEST 
CAP A UNA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA. (EXP. 180/2016-DES) 

 
Relació de fets 
 
A partir de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària que va 
tenir lloc el 22 i 23 d’octubre de 2015, organitzada pel Comissionat d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, més d’una 
quarantena d’ajuntaments catalans (Sabadell, Terrassa, Girona, Mataró, Manresa, 
Vilafranca del Penedès, Sant Cugat del Vallés i Sant Boi de Llobregat, entre molts 
d’altres) han iniciat un procés per constituir una entitat municipalista que ajudi a 
fomentar l’economia social i solidària als nostres territoris. 
 
Atès que en la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament del dia 3 de novembre de 
2014, es va aprovar per unanimitat l’adhesió de Vilanova i la Geltrú al Programa de 
Municipis Cooperatius, iniciativa impulsada des de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya.  
 
Atesa la voluntat d’aquest ajuntament d’impulsar l’economia social i d’organitzar 
accions de sensibilització entorn l’economia social i solidària, tal i com es recull en 
diverses actuacions del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. 
 
Fonaments de dret 
 
Art 4.1.a de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel que 
fa a la seva autoorganització. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Adherir-se al manifest Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia 
Social i Solidària que s’adjunta. 
 
SEGON. Crear un grup de treball tècnic, integrat inicialment per responsables dels 
departaments d’Empresa, Medi Ambient, Responsabilitat Social Corporativa i VNG 
inclusió, i al qual s’hi podran afegir tots aquells altres departaments que així ho 
considerin, amb l’objectiu de treballar conjuntament en l’elaboració d’un pla d’acció 
per al 2017 que s’haurà de presentar en el marc de la Comissió Informativa que 
correspongui abans de finals d’aquest any 2016. 
 



 

 

TERCER. Autoritzar l’alcaldessa a signar la documentació necessària per al 
compliment d’aquest acord. 
 
QUART. Traslladar aquest acord a la comissió promotora de la xarxa de municipis 
per l’Economia Social i Solidària. 
 
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i 
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament  
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància 
en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
 

 

MANIFEST 
CAP A UNA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció econòmica 
i d’ocupació� aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un nou model de 
desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions 
socials, ambientals i humanes de l’economia per resoldre més eficaçment les necessitats de la 
ciutadania. 

El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta dels 
mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, 
s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental, les fa 
especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens 
locals aquest nou model de desenvolupament territorial. 

En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha crescut 
quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers 



 

 

d’iniciatives de tota mena: cooperatives agra�ries i industrials, però també moltes d’altres que 
donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres 
professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col�laborativa, entitats de 
comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, 
finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança 
compartida, bancs de temps, monedes socials, etc. 

A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una 
col�lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on 
fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col�laboradors; sovint donen suport a activitats 
socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins 
el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de 
desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè 
faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, 
promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris. 

Per totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la nostra voluntat 
de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als nostres municipis i de fer-ho des 
del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres 
que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
 
 

 10. PROMOCIÓ ECONÒMICA. APROVAR EL DECRET DE L’ALCALDIA 
RELATIU A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2016 DE LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS DESTINADES ALS PROGRAMES DE SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL, CIRCUMSCRIT A 3 AGENTS, I 
APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ GENERAL, PLANS ESPECÍFICS I 
PLANS DE TREBALL.  (EXP. 186/2016-DES) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que el dia 7 de setembre l'alcaldessa va dictar el decret següent: 
 

" Relació de fets 
 
1. Atès que l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, estableix les bases reguladores 
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al 
desenvolupament local, i la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions 



 

 

destinades als Programes de suport al desenvolupament local, entre els quals hi 
ha el Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local, que inclou la 
Contractació dels Agents d’ocupació i desenvolupament local. 
 
2. Atès que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i Projecció Exterior, té com a objectiu desenvolupar diversos 
programes i iniciatives que tenen per objecte afavorir un procés activador de 
l'economia i dinamitzador de la cooperació públic -privada aprofitant els recursos 
endògens existents al territori per tal de fomentar, estimular i diversificar l'activitat 
econòmica local. 
 
3. Atès que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es treballa 
estratègicament en la implantació de la directiva europea destinada a que les 
ciutats i els territoris utilitzin eficientment els recursos existents, donat que és 
una de les set iniciatives emblemàtiques que formen part de l'estratègia Europa 
2020 que pretén generar un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. 
Actualment és la principal estratègia d'Europa per generar creixement i ocupació, 
amb el suport del Parlament Europeu i el Consell Europeu. 
 
4. Vist l’informe tècnic favorable, emès el 31 d’agost de 2016, a la petició de 
subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la contractació de dos 
agents de desenvolupament local. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost , la resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol. 
 
II. Decret d’Alcaldia de 22 de maig de 2016, apartat m, de delegació de 
competències  en matèria de subvencions. 
 
Per això, RESOLC: 
 
PRIMER. Sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 
el marc de la convocatòria per 2016 de la concessió de subvencions destinades 
als programes de suport al desenvolupament local, regulat pel Capítol IV de 
l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, la resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, 
per tal de fer la contractació de tres agents de desenvolupament local. 
 
SEGON. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple de la corporació. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 



 

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos 
a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions 
de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si 
teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari". 
 

2. Atès que l'import de la subvenció és de 27.045,55 € per a cada agent de 
d'ocupació i desenvolupament local, tal i com estableix la base 58 de l'annex de 
l'Ordre EMO/258/2014, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2014, modificada per 
l'Ordre EMO/287/2014, de 25 de setembre. 

 
3. Atès que es preveu la contractació de tres tècnics/tècniques Mig A2-20, amb un 

cost salarial de 27.646,71 €/any i un cost de seguretat social de 9.054,29 €/any, 
essent el total de la contractació de 36.701,00 €/any cadascun, que supera l'import 
de la subvenció en 9.655,45 €/any, import que podria repercutir a la partida 
pressupostària 2017 de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Innovació i de l'Institut Municipal d'Educació i Treball. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Vist allò que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el Decret de l'Alcaldessa de data 7 de setembre de 2016, relatiu a 
la sol·licitud d'una subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc de 
la convocatòria per a 2016 de la concessió de subvencions destinades als programes 
de suport al desenvolupament local, regulat pel Capítol IV de l'Ordre EMO/258/2014, 
de 5 d'agost, la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per tal de fer la contractació 
de tres agents de desenvolupament local. 
 



 

 

SEGON. Imputar els costos corresponents a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la 
manera següent:  
 
3 treballadors/treballadores A2-20 Grup de cotització 02 
 
Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries): 27.646,71 € x 3 = 82.940,13 € 
 
Cost Seguretat Social empresa: 9.054,29 € x 3 = 27.162,87 € 
 
Sous i Seguretat social  Cost Total Subvenció 

sol·licitada 
Aportació 
municipal 

3 treballadors/ 
treballadores 

 
110.103,00 € 

 
81.136,65 € 

 
28.966,35 € 

    
TOTAL 110.103,00 € 81.136,65 € 28.966,35 € 
 
L'Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats per la subvenció destinada al programa de suport al 
desenvolupament local en el Pressupost Municipal 2017. 
 
Els costos de sous, indemnització i Seguretat Social, tant els que estan coberts per la 
subvenció com els que assumeix l'Ajuntament, estaran consignats a les partides 
específiques que es determini en el pressupost del 2017, sens perjudici que 
l’ajuntament repercuteixi la despesa a les entitats on s’adscriguin. 
 
TERCER. Aprovar els documents següents:  
 
− Pla d'Acció per a l'Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la 

Geltrú  (document A de l'annex d'aquesta proposta) 

− Annex 1. AODL 1. Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la 
Geltrú (document B de l'annex d'aquesta proposta) 

− Annex 2. AODL 2. Impuls d'un Clúster Alimentari a Vilanova i la Geltrú (document 
C de l'annex d'aquesta proposta) 

− Annex 3. AODL 3. AODL impuls d'accions formatives i ocupacionals innovadores a 
Vilanova i la Geltrú (document D de l'annex d'aquesta proposta) 

− Pla de Treball AODL de desenvolupament d'un clúster alimentari a Vilanova i la 
Geltrú (document E de l'annex d'aquesta proposta) 

− Pla de Treball AODL per a l'impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova 
i la Geltrú (document F de l'annex d'aquesta proposta) 

− Pla de Treball AODL d' impuls d'accions formatives i ocupacionals innovadores a 
Vilanova i la Geltrú (document G de l'annex d'aquesta proposta) 

 
QUART. Declarar que: 
 



 

 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en 
relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
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PLA D'ACCIÓ 
per a l'IMPULS D’UN NOU MODEL ECONÒMIC  

INNOVADOR A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

Aplicació del model d’economia circular per a la 
dinamització i promoció econòmica  

de Vilanova i la Geltrú. 
Per a modernitzar els sectors tradicionals i  

generar nous nínxols d’ocupació. 
 

Vilanova i la Geltrú 
Setembre de 2016 
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1. PRESENTACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 
 
 
1.1. JUSTIFICACIÓ 
 
El Pla de Govern de la XI Legislatura  estableix l’objectiu  d’“Un país amb més i millor 

feina: una economia al servei de les persones”, i exposa,  entre d’altres, les mesures 

següents: 

o Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l’Ocupació 2012-2020. 
o El Pla de desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO) 2014-

2016. 

o La Llei  13/2015,  del  9  de  juliol,  d'ordenació  del  sistema  d'ocupació  i  del  
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

o El Reial Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  
de  la  Llei d’Ocupació. 

 
Cal entendre el desenvolupament local del territori objecte d’intervenció 

com un conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu 

afavorir un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de les 

societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens 

existents en el territori i la cooperació público-privada, estimulin, fomentin 

i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i 

millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials 

locals. 

Per tot l’exposat, es dóna continuïtat al Programa d’Agents d’ocupació i 

desenvolupament local (AODL). L’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, estableix les 

bases reguladores per a la concessió de  subvencions  destinades  als  Programes  de  

suport  al  desenvolupament  local,  i  la  Resolució TSF/1695/2016,  de  7  de  juliol,  

per  la  qual  s’obre  la  convocatòria  per  a  l’any  2016  per  a  la concessió de 

subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local, entre els  

quals  hi  el  el  Programa  d’Agents  d’ocupació  i  desenvolupament  local,  que  

inclou  la Contractació dels Agents d’Ocupació  i  Desenvolupament  Local  i  la  

Pròrroga  de  la  contractació dels Agents d’ocupació i desenvolupament local. 



 

 

 

 

 
 

    

És objecte del present document, establir el marc de Referència per a la 

Contractació de dos nous AODLs per a l’Àrea de Promoció Econòmica, 

Ocupació i Innovació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquest són: 

AODL 1. IMPULS D’UN NOU MODEL ECONÒMIC INNOVADOR 

AODL 2. IMPULS D’UN CLÚSTER ALIMENTARI 

Per  raons  tècniques  de  redacció,  presentem  una  part  comuna  a  tots  els 

AODLs sol�licitats (Introducció i Diagnosi socioeconòmica), i la resta de punts es 

presenten en dos annexos, un per a cada AODL. 

1.2. RELACIÓ AMB ANTERIORS PLANS D’ACCIÓ 

Un altre punt previ, son els Plans d’Acció presentats davant el Servei d’Ocupació de 

Catalunya en posteriors  edicions.  Aquests  plans,  encara  en  vigor  atès  que  

actualment  hi  ha  AODL’s  que  hi treballen, són els antecedents de l’actual versió. 

Aquests documents són: 

• PLA D’ACCIÓ DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL de Vilanova i la 

Geltrú. Va ser redactat durant l'any 2013 i es presentà com a documentació per 

a la sol�licitud de dues places d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local durant 

el 2013. En aquesta edició, es va concedir una plaça d’AODL per al projecte servei 

prelaboral de Vilanova i la Geltrú. 

• PLA D’ACCIÓ de Dinamització del Sector de les Indústries Creatives de 

Vilanova i la  Geltrú.  Tot  i  que  es  fonamenta  en  les  conclusions  del  

document  del  2013,  es  va redactar per actualitzar les dades que presentava i 

per les modificacions que es van donar en l'equip  de  govern  a  partir  de  les  

eleccions  del  maig  del  2015.  Així  doncs,  en  els  diferents apartats del PLA 

D'ACCIÓ del 2015, es presentaven un seguit de informacions que completen  

i actualitzen l'anterior Pla d'Acció i el focalitzen en el sector de les indústries creatives. 

Aquest document, va donar lloc a l’AODL per a la Dinamització del Sector de les 

Indústries Creatives de Vilanova i la Geltrú, i sobre el qual es sol�licita la seva 

corresponent  pròrroga enguany. 

Enguany es  presenta el  present  document,  el  «PLA  D’ACCIÓ  per  a  l’impuls 

d’un  nou  model d’economia innovadora a VNG». Per a la nostra ciutat i el seu 

entorn, l’any 2015 ha estat un any de canvis. S’han consolidat els equips de 

govern dels quals ja es coneixien en la passada edició del PLA D’ACCIÓ, i ja 



 

 

 

 

 
 

    

disposen dels nous plans de mandat. És per aquest motiu que enguany es  
presenta el present PLA D’ACCIÓ, que recull aquestes noves línies estratègiques 

per al territori. 

S’aprofita també per a aportar les noves dades socioeconòmiques disponibles, 

corresponents a l’any 2015. Aquestes dades, juntament amb les noves estratègies 

del territori (Garraf i Vilanova i la Geltrú), apunten cap a la necessitat d’establir 

nous models econòmics. 

Aquesta  necessitat  de  nous  models  econòmics  es  defineix  a  l’apartat 

referent  a  l’anàlisi sectorial.  Aquest  apartat  referma  l’incipient  sector  de  les 

indústries  creatives  a  Vilanova  i  la Geltrú  i  la  feina  que  ha  dut  a  terme 

l’AODL  que  ja  hi  està  treballant,  la  qual  ha  portat  a  la conclusió de la 

importància d’implantar un nou model econòmic, per tal de que les iniciatives de 

petits empresaris i emprenedors acabin d’aflorar i contribueixin a  la consolidació 

dels  llocs  de treball creats i un augment en aquest sentit. 
 
Així doncs, a l’apartat de l’anàlisi sectorial, es farà la proposta del nou 

model econòmic a implantar i com aquest es lliga amb els sectors 

econòmics de la ciutat. 

 

1.3. CONTINGUT DEL DOCUMENT 

Per  tal  de  facilitar  el desenvolupament  del  Programa  d’Agents  d’ocupació  i  

desenvolupament local per a la convocatòria de 2016, el Servei d’Ocupació de 

Catalunya posa a disposició de les administracions locals la Guia de prescripcions 

tècniques 2016. 

A partir de la definició d’unes línies estratègiques per tal de fer front a les 

problemàtiques detectades en la diagnosi prèvia del territori,  el Pla d’Acció és un 

document que concreta les  actuacions  que  es  duran  a  terme  agrupades  

en  programes  i  projectes.  Es tracta doncs d’una descripció pràctica dels 

projectes que es duran a terme a curt i mig termini en el marc de l’estratègia de 

desenvolupament. 

Per tant, tots els programes i projectes que s’inclouen en el Pla d’Acció han d’estar 

relacionats amb  l’estratègia  territorial,  identificar  els  actors  que  els  han  de  portar  



 

 

 

 

 
 

    

a  terme  i  han  d’anar acompanyats  d’un  calendari  o  cronograma  d’execució,  d’una  

avaluació  del  seu  cost d’implementació i de les fonts de finançament previstes. 

L’enfocament del desenvolupament local es basa en la  participació dels actors 

territorials, públics  i  privats,  com  a  protagonistes  de  les  iniciatives  

socioeconòmiques  que  es  pretenen endegar. Les polítiques de desenvolupament 

local tendeixen a no ser dirigistes ni tecnocràtiques i presenten un caràcter participatiu 

entre els governs locals i els actors privats del territori. 

A tal efecte, és clau la creació d’un clima de cooperació i col�laboració entre els 

possibles actors del desenvolupament del territori i per tant caldrà comptar amb els 

lideratges locals adequats tant en l’àmbit institucional com tècnic. 

Per  tal  de  crear  aquest  clima,  és necessari     conèixer   els     principals components del     

desenvolupament local,  els  quals  es resumeixen  en  el següent  gràfic.  Aquests 

components del desenvolupament local, son els que s’exposen en el  cos  del  

present  Pla d’Acció,  i  

per  tant  els  que  

influiran en els  projectes  

resultants  i  els  seus 

respectius Plans de Treball. 

 

El present document, 

PLA D’ACCIÓ PER 

L’IMPULS D’UN NOU 

MODEL ECONÒMIC 

INNOVADOR A VILANOVA I LA GELTRÚ, d'ara en endavant PLA D’ACCIÓ, 

donarà compliment als requeriments de la guia de prescripcions tècniques 

2016 i tindrà en compte els diferents actors del desenvolupament local. 
 
 

2. DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA 
 
 

2.1. ÀMBIT TERRITORIAL 



 

 

 

 

 
 

    

Abans de procedir a la diagnosi cal definir l'àmbit territorial. Vilanova i la Geltrú és la 

capital de  la comarca  del  Garraf,  que  ocupa  una  franja  a  l’extrem  meridional  de  

la  Serralada  Litoral.  La comarca  limita  al  nord  amb  l’Alt  Penedès,  a  l’oest  amb  al 

Baix  Penedès  i  a  l’est  amb  el  Baix Llobregat. La comarca està separada de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona pel massís del Garraf. 

Comarca del Garraf 
Superfície: 185,11 km2 
Població:146.609 habitants 
Densitat:792 habitants/km2 
Sòl urbà: 2.553,90 ha 
Sòl urbanitzable: 1.967,41 ha 
Sòl no urbanitzable: 14.013,89 ha 
 
Vilanova i la Geltrú 
Superfície: 33,99 km2 
Població: 66.275 habitants 
Densitat: 1.950 habitants/km2 
Sòl urbà: 628,99 ha 
Sòl urbanitzable: 533,85 ha 
Sòl no urbanitzable: 2.284,72 ha 

Les  comunicacions  d'un  territori  condicionen  les  seves  
interaccions amb els municipis i regions veïnes. En el cas  
de  Vilanova,  es  disposa  de  trens  de  llarga  distància  i  
rodalies i l'autopista C-32, que connecten en direcció a  
Barcelona i Tarragona.  També existeix la nova carretera  
C-15 (Eix-Diagonal)  que  uneix  el  municipi  en  un  eix  de  
comunicacions  estratègic  fins  a  Manresa,  passant  per  
Vilafranca del Penedès i Igualada. 

Aquestes infraestructures de  comunicacions  milloren  la 

competitivitat  de  tot  el  territori  i  representen  una 

oportunitat immillorable per dinamitzar econòmicament les 

poblacions i comarques per on passen. 

 

L’àmbit territorial del PLA d’ACCIÓ és el municipi de Vilanova i la Geltrú, el 

qual acull més del 45% de la població del Garraf. A més està ben 

connectada, i per tant influencia i és influenciada per les ciutats de 

Barcelona, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa. 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

2.2. ESTRUCTURA SOCIAL 

A continuació es presenten les dades que es publiquen en «L'anàlisi econòmica del 

Garraf 2014» i «L'anàlisi econòmica de Vilanova i la Geltrú 2014», els darrers 

informes publicats pel Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès - 

Garraf. 
 

2.2.1. LA COMARCA DEL GARRAF 

La població del Garraf mostra per dos anys  consecutius  la  baixada  de  la 

població i assoleix l'any  2014  un total  de 145.886   habitants.   L'anàlisi  detallada  

dels  darrers  anys  dibuixa  una tendència  decreixent  de  la població amb una taxa 

de creixement anual negativa (-0,49%) molt similar a la taxa de creixement de 

Catalunya (-0,46%).  Part  d'aquest  descens poblacional es deu a la disminució de 

la població estrangera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part  d'aquest   descens  poblacional  es  deu  a  la  disminució  de  la  població  

estrangera,  que  ha baixat gairebé un 10% respecte l'any anterior i es situa en 20.049 

persones, la major part  de  les quals  són  originàries d'Europa (54%) i d'Amèrica 

(24%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'any 2014  el Garraf  compta  amb  145.886  habitants,  dels  quals  cal  destacar-ne 

la paritat de gènere. La distribució de la població en grans grups d'edat mostra un 

comportament diferenciat en funció del gènere, de manera que si entre els homes 

el nombre de persones joves (17%) supera al de persones d'edat avançada 

(14%), en el cas de les dones es produeix una situació diferent, on el grup de 

persones d'edat avançada (17%) és superior al grup de persones joves  
(16%). En termes generals, però, ambdues tendències s'equilibren i configuren una 

població en la qual la proporció de persones joves (17%) supera la de persones grans 

(16%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. EL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

La població de Vilanova i la Geltrú ha disminuït  en  nombre  d'habitants. 

Concretament,  l'any 2014  n'hi resideixen 65.941, fet que suposa un descens  de 334 



 

 

 

 

 
 

    

persones respecte l'any anterior (-0,50%), taxa negativa com la mitjana comarcal (-

0,50%) i la  catalana  (-0,46%). 
 
 

 

 

 

 

 

La  població estrangera del municipi disminueix fins  les 7.541 persones, 956 menys 

que l'any anterior (-11%), i configuren l’11%  del  total  d'habitants. Bàsicament, els 

continents  d'origen dels estrangers són Europa (42%), Àfrica  (28%)  i  Amèrica  

(23%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cal destacar la paritat en termes de gènere de la població. L'edat mitjana es situa al 
voltant dels 42 anys, similar a la mitjana de  Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribució de la població per grans grups d'edat mostra que hi ha un 16% de 

població  de  fins a  14  anys, lleugerament inferior al col�lectiu de gent  gran  (17%).  



 

 

 

 

 
 

    

Per gènere,  la distribució de la població s'inverteix en el cas dels homes; les dades 

indican que estan més rejovenits. Així doncs,  els    indicadors    demogràfics  

d'envelliment,  sobreenvelliment   i  dependència  senil presenten xifres que  estan  

per  sota  de  la  mitjana catalana. Per altra banda, en edats actives són majoritàries 

les persones de més de 40 anys i  l'indicador de recanvi de la població activa 

assenyala que  el  gruix  de  persones  que properament abandonaran el mercat 

laboral és major que el de persones que  s'incorporaran.  Cal  tenir  en compte 

també que la relació de nens per dones en edat fèrtil és un punt inferior a la dada 

catalana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tant per la comarca del Garraf com pel municipi de Vilanova i la Geltrú es 
detecta un decreixement poblacional (-0,5% al Garraf i -0,5% a VNG), una 

població estrangera principalment procedent d'Europa (54% al Garraf i 

42% a  VNG) i una edat mitjana similar a la catalana, al voltant dels 41 

anys. 

 

2.3. OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL 

A continuació es presenten les dades que es publiquen en «L'anàlisi econòmica del 

Garraf 2014» i «L'anàlisi econòmica de Vilanova i la Geltrú 2014», els darrers 

informes publicats pel Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès - 

Garraf. 



 

 

 

 

 
 

    

2.3.1. LA COMARCA DEL GARRAF 

L'anàlisi del mercat de treball assenyala un comportament diferenciat en funció 

del gènere, de manera que les dones es veuen més afectades per l'atur amb una 

taxa del 17,61%, mentre que  la dels  homes  és  del  14,06%.  La  taxa  d'atur  

registrada  al  Garraf  al  llarg  del  2014  és  del 15,81%, superior a la taxa catalana del 

14,72% però inferior a la taxa estatal (19,05%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de l'aturat correspon a una dona (52%), mentre que per edat afecta en 

major mesura a les persones d'entre 40 i 49 anys (27%). Pel que fa al nivell 

d'estudis, el 77% té com a màxim l'educació  obligatòria.  La  variable  que  fa  

referència  al  grup  professional  mostra  que  els  més afectats han estat els 

treballadors de la restauració, personals i venedors (25%) i els treballadors 

d'ocupacions elementals (24%), mentre que el sector econòmic que concentra un 

major nombre de persones desocupades és el dels serveis (70%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contractació feta al Garraf durant l'any 2014 ha estat de 38.118, dels quals 

el 91% són temporals, percentatge superior al registrat a Catalunya (88%), però 

inferior al d'Espanya (92%). En aquest sentit, un 52% dels contractes registrats a la 

comarca no superen el mes de durada, mentre que el 19% són de caràcter 

indeterminat. La tipologia contractual més utilitzada ha estat la de circumstàncies de 

la producció (56%), seguida de l'obra i servei (25%). El perfil de la  contractació  
no  presenta  diferències  en  funció  del  gènere,  mentre  que  per  edat beneficia  en 

major mesura a les persones d'entre 30 i 44 anys (44%). Les dades evidencien el 

dinamisme del sector serveis a la comarca, el qual ha generat més del 89% de la 

contractació. 
 

 

 

 

 

 

Els assalariats mostren un considerable increment que els ha situat l'any 2014 en 

21.110, un 5% més que l'any anterior. D'aquests, el 79% treballen als serveis, un 16% 

a la indústria i un 5% a la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

Les empreses ubicades al Garraf han experimentat un increment i sumen 3.762 
centres, un 6% més que l'any anterior. 
 
 
 

 

 

 

 

 

L'evolució del nombre d'autònoms segueix una tònica ascendent i l'any 2014 

sumen 10.205 persones, un 5% més que l'any anterior. Per sectors econòmics, el 

81% s'ocupen als serveis i un 13% treballa a la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. EL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Pel que fa al mercat de treball, l'índex de recanvi de la població en edats actives 

indica que el nombre  de persones que en breu  abandonaran el mercat  de  treball  és  

superior  al  nombre  de persones  que  s'incorporaran.  Així  mateix,  l'estructura  

d'aquesta  població  en  edat  activa  està formada majoritàriament per persones de 40 

anys o més. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anàlisi  del  mercat  de  treball  ens  aporta  que,  en  el  quart  trimestre  de  2014,  

hi  ha  11.258 assalariats, 534 més (+5%) que en el mateix període de l'any anterior. 

D'aquests, el 71% s'ocupa en el sector serveis, mentre que el 24% es dedica a la 

indústria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent a la distribució dels assalariats per dimensió dels centres de treball, cal 

esmentar que el 60% es concentra en empreses de fins a 50 treballadors, el 27% en 

centres d'entre 51 i 250 i el 13% en empreses de més de 250  treballadors.  En el  

període hi  ha  3.915  autònoms,  165  més (+4%) que un any enrere, englobats 

majoritàriament als serveis (81%), a la construcció (13%) i a la indústria (6%). Pel 



 

 

 

 

 
 

    

que fa a les empreses, se'n comptabilitzen 1.799 a finals d'any, és a dir, 102 més 

(+6%) que 12 mesos abans, on el 84% s'ubiquen en el sector dels serveis. 

El  nombre  d'aturats  en  el  darrer  trimestre  de  l'any  2014  a  Vilanova  i  la  Geltrú  

és  de  6.138 persones,  que  representen  623  persones  menys  (-9%)  respecte  del  

mateix  període  de  l'any anterior. La taxa d'atur s'ha situat en el 17,74%, superior a 

la comarcal (15,81%), a la catalana (14,72%) i inferior a l'estatal (19,05%). El perfil 

de l'aturat al municipi  és d'una dona (52%) en termes de gènere, mentre que per 

edat afecta en major mesura a les persones d'entre 45 i 59 anys  (4  de  cada  10).  

Pel  que fa  al  nivell  formatiu,  el  79%  dels  aturats  disposa  d'una  titulació 

acadèmica inferior o equivalent a l'educació obligatòria. Els grups professionals amb 

més parats són  el  dels  empleats  de  les  ocupacions  elementals  (26%)  i  de  la  

restauració,  personals  i venedors  (25%).  Els  serveis  (68%)  és  el  sector  

econòmic  més  perjudicat  pels  treballadors  a l'atur, seguit per la construcció (13%) i 

la indústria (12%). 
 
Respecte  a  les  contractacions  a  Vilanova  i  la  Geltrú,  s'han  formalitzat  

18.979  contractes durant l'any 2014, 2.101 més (+12%) que l'any 2013. La taxa de 

temporalitat contractual s'ha situat en el 92%. El 56% dels nous contractes són d'un 

mes de durada com a màxim i el 18% són indeterminats  en  el  temps.  Les  

tipologies  contractuals  més  utilitzades  han  estat  la  de circumstàncies de la 

producció (57%) i la d'obra i servei (25%). 
 
 
 
 
 
 

El perfil de contractació al municipi correspon a una dona (52%) i per edat 

afavoreix en major mesura a les persones d'entre 30 i 44 anys (46%). El sector 

econòmic que ha generat un major volum de contractes és el dels serveis amb un 

85% del total seguit a distància de  la indústria (10%). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taxa d'atur registrada al Garraf al llarg del 2014 és del 15,81%, i la de 

Vilanova i la Geltrú 17,74%, superiors a la taxa catalana (14,72%) però 

inferior a la taxa estatal (19,05%). Val a dir, que en ambdós àmbits s’ha 

donat un increment respecte el 2013 on les taxes d’atur van ser de 14% al 

Garraf i 16% a VNG). 

Tant al Garraf com a Vilanova i la Geltrú, la majoria de la població aturada es 

troba entre els 45 i els 59 anys i disposen d'estudis acadèmics inferiors o 

equivalents a l'educació obligatòria. 

En ambdós àmbits, s'ha donat un augment de la contractació, tot i que es 

de caràcter temporal, focalitzada en la població de 30 a 44 anys i en el 

sector dels serveis. Pel que fa als treballadors autònoms, continuen la 

tònica ascendent del 2013, sobretot els que es dediquen al sector dels 
serveis. 
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INTRODUCCIÓ 
 

És objecte del present document, establir el marc de referència per a la Contractació 

de dos nous AODLs per a l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació de 

l'Ajuntament de Vilanovai la Geltrú. 

Per  raons  tècniques  de  redacció,  presentem  una  part  comuna  a  tots  els  

AODLs  sol�licitats  (Introducció i Diagnosi socioeconòmica), i la resta de punts es 

presentes en dos annexos, un per a cada AODL. 
 
 

El present Annex correspon a 
 

l’AODL 1. IMPULS D’UN NOU MODEL ECONÒMIC INNOVADOR 
 

 
 
 
 

1. MARC SECTORIAL 
 
 
1.1. INDÚSTRIES DE LA MOBILITAT  SOSTENIBLE 
 
Les indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de l’automoció i 

les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, 

l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, internet, la telefonia mòbil, etc. 

 
Definició del Sector de les Indústries de la Mobilitat Sostenible segons la RIS3CAT 

Segons  la  Unió  Europea,  el  transport  és  un  sector  clau  d'activitat:  aporta  

una important contribució a l'economia (4,8% del valor afegit brut per al conjunt 

dels Vint-i-vuit, equivalent a 548.000 milions d'euros) i genera més d'11 milions de 

llocs de treball a Europa.  La Comissió té com a objectiu desenvolupar i promoure 

polítiques de transport eficients, segures i sostenibles, que creuen les condicions 

per a una indústria competitiva i generadora d'ocupació i prosperitat. 



 

 

 

 

 
 

    

La  mateixa  Comissió,  en  el  seu  document  «Full  de  ruta  cap  a  un  espai únic  

europeu  de transport», recomana canvis fonamentals en el pensament polític i va 

acompanyat d'una sèrie d'objectius i iniciatives concrets: 
 
• Aconseguir en tota Europa la connectivitat òptima entre diferents formes de 

transport. 
• Fer avançar els treballs de construcció de la Xarxa Transeuropea de Transports. 
• Impulsar la inversió en transports garantint que els entorns normatius europeu i 

nacional. 
• Instruments innovadors de finançament per a les infraestructures de transport. 
• Impulsar una integració entre els diferents sectors del transport . 
• Desenvolupar normes europees comunes sobre seguretat del transport. 
• Ultimar el projecte del Cel Únic Europeu i completar el quart paquet ferroviari. 
• Treballar mà a mà amb les principals empreses del sector dins d'associacions 

públic-privades 

A escala estatal, i segons la tercera edició de l'Observatori del Transport i la Logística a 

Espanya (OTLE), L’any 2014 el sector transport experimenta una recuperació en sintonia amb 

el creixement del PIB. El transport en 2014 es va recuperar amb més intensitat que 

el PIB, amb el que es reverteix la tendència oposada durant els anys  de  la crisi.  

La despesa en activitats de R+D  en  transport  va  ser  baix  en  2013  en  relació  

amb  altres  sectors.  Cal  destacar però,  que malgrat  la  caiguda  de  la  inversió,  

el  nombre  d'empreses  i personal  que  s’hi  dedica  s'ha mantingut estable i l’alta 

productivitat en patents, indicadors de que les activitats de R+D+i, són d'alta 

qualitat. 
 

A nivell Català, la Generalitat de Catalunya, ha desenvolupat estudis sobre els 

seus 7 àmbits sectorials  líders.  Les  indústries  basades  en  la  mobilitat  

sostenible  inclouen  el  sector  de l’automoció  i  les  activitats  relacionades,  

però  també  té  implicacions  en  l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els 

nanomaterials, internet, la telefonia mòbil, etc. 

El sector de l’automoció, en sentit industrial estricte, factura a Catalunya uns 

14.000 milions d’euros i ocupa més de 40.000 persones. No obstant això, en un 

sentit més ampli, els negocis relacionats amb la mobilitat sostenible, tal com s’ha 

definit,s’estima que arriben a 45.000 milions de facturació i 230.000 ocupats. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

Aquest  àmbit  sectorial  inclou  la 

fabricació  de materials  de  transport   

terrestre de persones i mercaderies,   

amb  un  èmfasi  en  tot  allò  que  fa 

referència a una mobilitat més soste- 

nible i connectada. Per aquest motiu,  

inclou,  en  un  primer cercle, la indús- 

tria dels  vehicles  (Seat  i Nissan),  els 

de ferrocarrils Alstom i Siemens),  

els de motocicletes (Rieju) i els seus   

proveïdors  de primer nivell (com ara  

Ficosa o Bosch). 

Un segon cercle el formen empreses  

que proporcionen  serveis  de  mobilitat,   

com  les  de lloguer  d’automòbils, 

el  RACC,  les  de  transport (Transports 

Metropolitans  de  Barcelona),  les  de 

missatgeria  (MRW),  de  recollida  i   

tractament  de residus (Urbaser) i altres. 

Un enfocament sostenible de la mobili- 

tat ha de comptar també amb un tercer  

cercle d’empreses dedicades a l’energia 

en aquest camp. Per últim, l’àmbit queda 

 definit per un quart cercle d’empreses  

d’infraestructures i comunicacions. 

Al voltant de tot aquest àmbit cal tenir en  

compte també la nombrosa   presència   a   Catalunya d’entitats relacionades i de suport com 

els centres tecnològics  especialitzats  en  mobilitat (IDIADA i ASCAMM); els clústers (com el 

de  l’automoció  o el  ferroviari);  les  associacions  empresarials  (AMEC); l’Ajuntament de 

Barcelona (molt actiu en aquest camp); o altres (com la Societat de Tècnics d’Automoció-

STA). 



 

 

 

 

 
 

    

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants en el sector de les Indústries de 

la mobilitat, motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres, el 

Port de Vilanova, un CFGM de manteniment d’embarcacions, el centre de 

manteniment deRENFE, un CFGM de manteniment de material ferroviari, estudis 

universitaris relacionats i un escola de manteniment d’aeronaus. 

 
A continuació es presenta el llistat dels principals actors i iniciatives presents al 
municipi: 
 
• Port de Vilanova. El Port de Vilanova i la Geltrú pertany a la Direcció 
General de Ports de la Generalitat de Catalunya i és el tercer en importància de 
Catalunya. Combina tots els usos que pot tenir un port (mercaderies, pesca i lúdic). 
A més, disposa de 12.400m2, destinats a ser centre lúdic i comercial d’ús obert al 
públic . 
 
• CFGM  manteniment  embarcacions. L’Institut  F.X. Lluch i Rafeques 
ubicat al municipi Vilanoví,  realitza  el  Cicle  Formatiu  de  Grau  Mitjà  de  
Manteniment  de  vaixells  esportius  i d’esbarjo. Aquests estudis capaciten per 
realitzar el muntatge, el manteniment i la reparació de  la maquinària  i  els  equips  
dels  vaixells  d’esbarjo  i  dels  serveis  portuaris,  així  com  per realitzar el servei 
tècnic de postvenda de vaixells d’esbarjo. 
 
• Centre  de  manteniment  de  RENFE. L’actual  ADIF  disposa  al  municipi  
de  Vilanova  i  la Geltrú  d’un  important  centre  de  manteniment  dels  seus  
vehicles.  Aquest  centre,  ubicat  a escassos metres del centre de la ciutat, compta 
també amb el Museu del Ferrocarril. 
 
• CFGM Manteniment de material rodant ferroviari. L’Institut F.X. Lluch i 
Rafeques ubicat al  municipi  Vilanoví,  realitza  el  Cicle  Formatiu  de  Grau  Mitjà de  
Manteniment  de  material rodant  ferroviari.  La  competència  general  d’aquest  
títol  consisteix  a  muntar  i  mantenir maquinària  i  equip  industrial  i  línies  
automatitzades  de  producció  d’acord  amb  els reglaments  i  normes  
establertes,  seguint  els  protocols  de  qualitat,  de  seguretat  i  de prevenció de 
riscos laborals i respecte ambiental 
 
• Estudis  EPSEVG.  L’Escola  Politècnica  Superior  d'Enginyeria  de  Vilanova  i  
la  Geltrú  és  el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Aquesta escola està 
especialitzada, entre d’altres, en graus de l’àmbit Industrial i disposa d’un Màster 
Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica. 
 
• EFAV de l’IMET. L’any 1985 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar, a 
través del seu centre  de  formació  ocupacional,  CFO  La  Paperera,  accions  
formatives  en  el  camp  de  la mecànica d’avions. L’any 1992 aquesta formació va 
ser reconeguda per la Direcció General d’Aviació  Civil (DGAC)  com  a  Curs  de  
Tècnic  de  Manteniment  d’Aeronaus,  segons  la normativa  nacional.  Actualment,  
l’EFAV  es  troba  autoritzada  per  l’Agència  Estatal  de Seguretat  Aèria  (AESA)  i,  



 

 

 

 

 
 

    

segons  la  part  147  de  la  normativa  EASA,  pot  impartir  els anomenats cursos 
de formació bàsica per a l’ obtenció de la llicència B1.1. 
 
 
1.2. INDÚSTRIES DE LA QUÍMICA, ENERGIA I RECURSOS 
 

El sector de la química, l'energia i els recursos inclou la indústria química (sense 

comptar la farmacèutica i de l'alimentació) i les infraestructures i serveis 

relacionats amb aquesta. També inclou la gestió dels recursos energètics, de 

l'aigua i els residus, així com la indústria i serveis relacionats amb aquests 

recursos. Per al present PLA d’ACCIÓ, ens centrarem en la indústria i serveis 

relacionats amb l’energia. 

Definició del Sector de la Química, l’Energia i els Recursos segons la RIS3CAT 

La Unió Europea te present que tot el món s’ha d'adaptar a creixents dificultats 

per accedir als recursos minerals i energètics, i encara que puguin existir noves 

reserves de petroli i gas, la seva extracció es veurà dificultada per problemes 

mediambientals. Per a Europa, aquesta situació fa urgent replantejar el proveïment  

energètic.  En aquest sentit, els reptes més enllà de  l'horitzó 2020 per a la 

Comunitat europea son: Una política energètica estable a llarg termini, millorar la 

nostra seguretat energètica, una estratègia a llarg termini: el marc 2030, 

l'europeïtzació  de  la política energètica i fomentar l’estalvi energètic. 

El sector elèctric espanyol ha sofert una profunda transformació amb l'aprovació de  la Llei 

54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, la qual va suposar l'inici de liberalització 

del sector,  l'establiment  d'un  mercat  de  negociació  de  l'energia  i  la  reducció  

de  la  intervenció pública.  La  norma  bàsica  actual,  la  Llei  24/2013,  de  26  de  

desembre,  del  Sector  Elèctric s’impulsa la competència efectiva en el sector, 

introduint un augment de la competència, millora la posició del consumidor quant a 

la informació disponible i facilitant canvis de subministrador. El sector s'enfronta a 

grans desafiaments en els propers anys: 
 
• Optimització intel�ligent de les xarxes energètiques i interacció amb 
 clients.  
• Energies més netes i renovables. 
• Gestió de fusions i adquisicions per créixer. 
• Gestió amb èxit de projectes de capital i infraestructures.  
• Millora del rendiment i optimització del dia a dia.  



 

 

 

 

 
 

    

• Màxim aprofitament de l'entorn regulatori.  
• Canviar la dinàmica del mercat. 
• Sostenibilitat, canvi climàtic i seguretat de subministrament. 
• Reclutar i retenir a una plantilla qualificada. 

A nivell  català,  segons  els  estudis  dels 7  àmbits  sectorials  líders  catalans,  el  

sector  de  les indústries de la mobilitat sostenible, es destaca la següent 

caracterització del sector català: 
 
El conjunt de les indústries dins de l’àmbit de la química, l’energia, l’aigua i els 

residus a Catalunya, suposa una facturació aproximada de 27.000 milions d'euros i 

una ocupació de 49.000 llocs de treball. 

Quant al sector energètic, el programa inclou la producció d’energies primàries (p. 

ex., Repsol), la transformació de l’energia (p. ex., Endesa), el seu transport i 

emmagatzematge (p. ex., Red Eléctrica), la seva distribució (p. ex., Endesa 

Distribución) i la seva comercialització (p. ex., Som Energia). Així mateix, es 

contempla el sector industrial lligat a l’energia, com ara els materials per a la 

construcció i l’aïllament (p. ex., Roca), els equipaments per a l’edificació (p. ex., 

Baxi) o els equipaments industrials (p. ex., Simon). Per últim, també hi són 

considerats els serveis associats: enginyeries  i consultories  (p.  ex.,  Sener),  serveis  

per  a  energies  renovables  (p.  ex., Abantia  Sun  Energy),  auditories  (p.  ex.,  

Applus),  arquitectes  (p.  ex.,  Pich  Arquitectes),  serveis energètics (p.  ex.,  

Enertika),  constructores  d’infraestructures  energètiques (p.  ex.,  FCC)  i 

empreses d’instal�lació i manteniment (p. ex., Istem). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del sector econòmic de les 

Indústries de la química, energia i recursos (principalment de l’energia), motiu pel 

qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres aquestes iniciatives son: 

l’Agència Local de l’Energia, el Projecte Sumem Energies, La iniciativa UIA, el 

Projecte URBAN, estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

A continuació es presenta el llistat dels principals actors i iniciatives presents al 

municipi: 

• Agència local d’energia. Vilanova i la Geltrú disposa d’una Agència Local de 
l’energia, que vetlla per facilitar informació i conceptes sobre temes energètics als 
seus ciutadans. 

• Projecte sumem energies. Aquest projecte social liderat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú posa en coordinació els departaments municipals de medi 
ambient i inclusió social per tal d’optimitzar esforços en el camp de l’eficiència 
energètica i l’accés de tots els ciutadans a aquest recurs. 

 
• La iniciativa UIA. Aquesta iniciativa del FEDER, ha d’obrir entre finals de 2016 

i principis de 2017  una  convocatòria  per  a  projectes  pilot  innovadors  en  
matèria  d’Economia  Circular  i Mobilitat  Urbana,  entre  d’altres.  L’Ajuntament  Vilanoví,  
es  planteja  presentar  una candidatura a aquesta línia de treball. 

 
• Projecte Urban. Es tracta d’un projecte presentat a la convocatòria estatal dels 

fons FEDER per  a  Estratègies  de  Desenvolupament  Urbà  i  Integrat.  Aquest  
projecte,  liderat  per  la Diputació de Barcelona i compost per sis ciutats, entre 
les quals es troba Vilanova i la Geltrú, tracta  sobre  l’aplicació  de  sensors  per  
a  millorar  l’eficiència  energètica.  Actualment  a l’espera de la resolució de la 
convocatòria, i es té garantit el seu inici durant el 2017 degut a la previsió de 
fons feta per la Diputació de Barcelona. 

 
• Estudis  EPSEVG.  L’Escola  Politècnica  Superior  d'Enginyeria  de  Vilanova  i  la  

Geltrú  és  el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Aquesta escola està 
especialitzada, entre d’altres, en graus de l’àmbit Industrial, impartint estudis com per 
exemple el  Grau en Enginyeria Elèctrica  i  el  Màster  universitari  en  Enginyeria  de  
Sistemes  Automàtics  i  Electrònica Industrial. 

 
• CFGM  d’Instal�lacions  Elèctriques  i  Automàtiques.   L’Institut  F.X.  Lluch  i  

Rafeques ubicat al municipi Vilanoví, realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Instal�lacions Elèctriques i Automàtiques. L’objectiu del CFGM és dotar a 
l’alumne/a de capacitats i competències com muntar i mantenir equips i 
Instal�lacions de distribució i subministrament d’energia elèctrica a mitjana i 
baixa tensió, instal�lacions singulars en l’àmbit dels edificis, equips i instal�lacions 
electrotècniques automatitzades, màquines elèctriques  estàtiques  i rotatives  i 
dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller. 

 



 

 

 

 

 
 

    

• CFGM de Manteniment Electromecànic.  L’Institut F.X. Lluch i Rafeques 
ubicat al municipi Vilanoví realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 
Manteniment Electromecànic. L’objectiu del CFGM és dotar a l’alumne/a de 
competències com: Muntar i mantenir maquinària i equip electromecànic,  
sistemes  elèctric  i  electrònic  de  maquinària  i  equip  industrial,  Conduir  i 
mantenir  l’equip  industrial  de  línies  de  producció  automatitzades  i  
dur  a  terme l’administració, gestió i comercialització d’una petita empresa o 
taller. 

 
 

1.3. INDÚSTRIES CULTURALS I BASADES EN L'EXPERIÈNCIA 
 

El sector de les indústries culturals i basades en l’experiència de Catalunya està 

format per aquelles que tenen a veure amb viure experiències quan es realitza el 

consum d’un bé o servei. Entre aquests negocis es poden citar, les indústries 

creatives i culturals, entre les quals cal destacar l'edició, les arts gràfiques, les arts 

multimèdia, l'audiovisual i la producció d'àudio i vídeo o els que s'agrupen a 

l'entorn del servei a un col�lectiu, com el de productes infantils. També en formen 

part sectors com el turisme i els esports. 

Definició del Sector de les Indústries culturals i basades en l'experiència segons la 
RIS3CAT 

A nivell  europeu i  segons  dades  de  la  Comissió  Europea  (COM  2012/537),  

representaven  el 2010 el 3,3 % del PIB d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de 

persones (un 3% del total de l’ocupació). A la majoria dels països d’Europa, un 

percentatge elevat de les empreses del sector són Pimes i estan formades, en la seva 

majoria, per gent relativament jove. 

A nivell  català,  la  Generalitat  de  Catalunya,  ha  estudiat  els  seus  7  àmbits  

sectorials  líders, entre els quals es troba  el sector de les Indústries culturals i 

basades en l'experiència. Aquest àmbit agrupa tres grans sectors amb molta 

presència a Catalunya: les indústries  culturals i de la comunicació, els serveis turístics i 

el sector de l’esport.  Les indústries culturals  i  de  la comunicació inclouen també els serveis 

de creativitat funcional, més dirigits a empreses (B2B). 

S’estima que a Catalunya, l’àmbit està representat per unes 62.000 

empreses, amb  més de 300.000 ocupats i una facturació d’uns 24.000 

M€. De la facturació total, 6.000 M€ corresponen a les indústries de la 



 

 

 

 

 
 

    

cultura i la comunicació, 5.000 als serveis creatius a les empreses, 

11.000 als serveis turístics i 2.000 al sector de l’esport. 

Més concretament, les indústries culturals i de la comunicació inclouen els grups 

editorials i   de comunicació (Planeta i Godó) i de  producció (Endemol), així com 

equipaments culturals (MNAC), els esdeveniments culturals (Sonar), el clúster 

audiovisual i les  activitats del  Departament de Cultura  de  la  Generalitat.  Els  

serveis  de  creativitat  funcional  estan  formats,  per  empreses  de comunicació i 

màrqueting (Havas Media), arquitectes i dissenyadors, així com les activitats de la 

Secretaria de Comunicació de la Generalitat. 

Els serveis de turisme està format per hotels (Catalonia), restaurants i food-service 

(com Serhs), companyies  de  transport  (Julià),  empreses  d’aviació  (Vueling),  

equipaments  (Port  Aventura), portals web (Atrápalo) i les administracions públiques 

competents (Direcció General de Turisme de la  Generalitat). Per últim, el sector de 

l’esport inclou, les indústries de productes esportius (Gas Gas), els clubs esportius 

(Futbol Club Barcelona), els equipaments (Circuit de Barcelona - 
Catalunya),  el  clúster  Indescat,  empreses  de  comunicació  (Mundo  Deportivo)  i  

l’administració pública competent (Secretaria General de l’Esport de la Generalitat). 
 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del sector de 

les indústries creatives i basades en l’experiència, motiu pel qual, el 

sector s’inclou en aquest projecte. Entre les iniciatives de la ciutat hi ha 

l’aplicació Vilanova Plus, la comunitat digital creativa Crea&Co, la 

xarxa d’espais cowork, la fabrica de la creació o espai maker, els 

projectes Play Lab i Tecnokids, i un pla de formació en TICC. 
 
A continuació es presenta el llistat dels principals actors i iniciatives presents al 
municipi: 
 
• Crea&co:  comunitat  digital  creativa.  Consisteix  en  crear  una  eina  col�laborativa  

que permetrà a autònoms, empresaris i  microempreses  interactuar  a  nivell  web  per  
així  poder desenvolupar conjuntament idees o projectes, en una  comunitat  que  girarà  
al  voltant d'un banc de continguts al voltant de l’àmbit de l'esperit emprenedor. 

 
• Xarxa d'espais coworks.  El projecte de la xarxa de coworks de  vilanova,  va iniciar-se 

al 2011  amb  l'objectiu  de  crear  una  comunitat  d'emprenedors,  d'innovadors  i  d'una  
xarxa d'espais  de  coworking  disseminats  per  la  ciutat  per  allotjar  projectes  molt  



 

 

 

 

 
 

    

diversos emmarcats en diferents àmbits com les aplicacions mòbils, la sostenibilitat o la 
creativitat. 

 
• Fàbrica de la creació / espai maker. Aquesta acció s'està valorant des de fa gairebé 

un any, i es considera com un complement per a l'ecosistema de cowork. 
 
• App  vilanova  plus. L’aplicació  municipal  vilanova  plus  vol  consolidar-se recolzant-se 

en nous  serveis  que  s’estan  treballant  amb  coworkers.  A  tall  enumeratiu es basen 
en la geocalització de serveis municipals o la incorporació de les balises denominades 
ibeacons. 

 
• Tecnokids. Tecnokids, és una iniciativa que tracta sobre impartir cursos d'informàtica per 

a nens, amb la motivació de preparar els nens d'avui per a les necessitats del demà de la 
millor manera possible. Es tracta de fer arribar als nens una sèrie de dispositius d'última 
generació (portàtils o ipads) a les escoles i presentar una varietat de cursos amb el millor 
programari educatiu i aplicacions  disponibles.  Els cursos  estan  dissenyats  per  donar  
suport  al  nou  pla d'estudis d'informàtica, amb un enfocament en la codificació i 
alfabetització digital. 

 
• Pla  director  en  formació  ticc.  El  pla  director  de  la  formació  ticc  (tecnologies  

de  la informació, la comunicació i la creativitat) a vilanova i la geltrú, conclou que la ciutat 
disposa d'una gran quantitat d'oportunitats externes i de fortaleses pròpies, que porten a 
pensar que disposa de tots els ingredients per a convertir-se en un referent en formació 
en matèria de TICC. 

 
 

Cal destacar la tasca realitzada en aquest sector per l’AODL que es va 

contractar l’any passat i que es presenta sol�licitud de pròrroga per 

enguany. 

Una de les principals tasques que ha desenvolupat l’AODL per a la Dinamització del 

sector de les Indústries  Creatives  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  ha  estat  l’elaboració  de  

l’informe:  «La  Comunitat Creativa a Vilanova i la Geltrú». 
 

El document recull les principals conclusions de l’estudi desenvolupat com a part del seu Pla 

de Treball 2016.  Les  dades  que  es  presenten  son  resultat  d’una  enquesta  dissenyada 

específicament per a la identificació de les empreses i emprenedors locals que formen part de 

la comunitat  creativa  de  Vilanova  i  la  Geltrú.  Es  tracta  d’una  comunitat  integrada  per  

diferents sectors  d’activitat  que  van  des  del  disseny,  a  les  arts  visuals,  les  indústries  

culturals , professionals dels mitjans de comunicació, creadors d’aplicacions, videojocs, etc. 



 

 

 

 

 
 

    

Part d’aquesta comunitat, serien potencials agents d’innovació per hibridar-se amb 

els sectors tradicionals com el del transport i l’eficiència energètica. I aquest fet es 

confirma per algunes de les dades exposades en el citat informe: 

• Pel que fa al perfil de les empreses en la seva gran majoria es tracta de 

microempreses. El volum total de treballadors ocupats en aquestes és de 212 

persones, 56 dones i 156 homes. 

• Cal destacar entre aquest volum de recursos humans que del total des 212 

treballadors,  38 són majors de 45 anys (17,9%) i 54 menors de 30 (25,4%). 

• Un  62%  de  les  empreses  manifesten  tenir  presència  en  mercats  exteriors  

(més  enllà  dels mercats  catalans  i  espanyols).  En  el  cas  dels emprenedors  

del  Cowork  el  nivell d’internacionalització de l’activitat és del 84%. 

• Un 98% dels enquestats assegura incorporar elements de creativitat en els seus 

processos, i un 94% dels enquestats assegura incorporar elements d’Innovació en 

els seus processos. 

• Les  fonts  d’entrada  del  coneixement  un  92%  dels  enquestats  assegura  

que l’obté amb recursos propis. D’aquest total un 40% combina aquests recursos 

propis amb recursos aliens. 

• D’aquest  col�lectiu,  hi  ha  un  cert  interès  per  temes  com:  

Especialització  (55%), Internacionalització (26%), Sostenibilitat i eco eficiència 

(15%), Economia circular (8%). 

 

2. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
2.1. ÀMBIT EUROPEU I INTERNACIONAL 

 

El  2016  és  una  data  clau  per  als  governs  locals  i  regionals.  És  el  moment  

en  el  qual  les Nacions  Unides  posen  ciutats  i  pobles  en  el  punt  de  mira  

mitjançant  la  celebració  de  la conferència  sobre  habitatge  i  desenvolupament  



 

 

 

 

 
 

    

sostenible  urbà,  Habitat  III,  un  esdeveniment internacional celebrat cada 20 anys 

que posa en valor el paper dels ajuntaments en matèria de desenvolupament i 

sostenibilitat. 

Després de l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per part de 

l'Assemblea General de les Nacions Unides (setembre 2015) i de l'Acord de París contra 

el Canvi Climàtic, COP 21 (desembre 2015), Habitat III representa una  oportunitat 

per definir el paper de les ciutats en la implementació d'aquests grans acords i 

alhora influir en el disseny dels eixos sobre els que descansarà la política local i 

regional dels propers anys. 

Posteriorment, i pel que es refereix a la innovació en el seu sentit més 

general, la Comissió Europea  va  definir,  per  al  període  2014-2020,  un  

enfocament  integrat  de  tots  els  fons  de  la política  de  cohesió,  en  especial  del  

Fons  Europeu  de  Desenvolupament  Regional  (FEDER), mitjançant un  marc 

estratègic comú i amb una fixació clara de sectors prioritaris i de resultats  
que cal assolir. Els estats membres i les regions han d'elaborar estratègies de recerca i 

innovació per a l'especialització intel�ligent (research innovation strategies for smart 

specialisation, RIS3) que potenciïn, d'acord amb la metodologia fixada per la 

Comissió Europea, les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s'ajustin 

millor al seu  potencial  d'innovació,  sobre  la  base dels actius i les capacitats del 

territori. 

La Unió Europea treballa per fer d’Europa un territori capaç de competir amb els 

grans centres econòmics mundials, els Estats Units, el Japó i les potencies emergents 

com ara el Brasil, Rússia, l'Índia  o  la  Xina.  Per  aconseguir-ho, la prioritat 

immediata és tornar a créixer  i  crear  llocs  de treball, sense oblidar desafiaments 

molt importants com la competència global, el canvi climàtic o l’envelliment de la 

població. 

L’estratègia Europa  2020 és  la  resposta  de  la  Comissió  Europea  a  aquests  grans  

reptes  i  se centra  en  la  promoció  d’un  creixement  industrial  intel�ligent,  

sostenible  i  integrador.  Per aconseguir-ho, la Comissió Europea reorienta  la  

política  de  cohesió,  fent  que  els  estats  i  les regions treballin en un procés 

d’especialització intel�ligent que es coneix com a RIS3. 

 



 

 

 

 

 
 

    

2.2. ÀMBIT CATALÀ 

Si bé moltes de les estratègies de l’àmbit català son aplicables per al cas que ens 

ocupa, per a la definició  del  marc  estratègic  del  projecte  en  definirem  les  dues  

estratègies  que  l’influeixen de manera més directa. Aquestes dues estratègies són: 
 
2.2.1. RIS3CAT 
 
L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel�ligent de Catalunya 

(RIS3CAT) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i 

els programes d’R+D i Innovació per al període 2014-2020 i dóna suport a la 

generació i el desenvolupament de projectes innovadors. 

 

La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel�ligent de 

Catalunya aprovada  pel  Govern  el 4 de febrer de 2014,  resultat  de  més  d'un  any  de  

treball interdepartamental, i s’emmarca en l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full 

de ruta del Govern per reactivar l'economia  i  reorientar  el  sector  productiu  cap  a  un  

model  econòmic més intel�ligent, més sostenible i més integrador. 

 

L’agenda RIS3 dóna molta importància a la implicació de tots els actors del sistema 

(empreses, universitats, administració i societat civil) en el procés. Per tot això, la Generalitat 

de Catalunya, a través de la Direcció General d’Indústria demana la participació d’empreses i 

altres agents econòmics a l’hora de definir l’estratègia específica de cadascun d’aquests 

àmbits. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

    

En  coherència  amb  la  política  europea,  s’identifica  l’economia  verda  com  un  dels 6  

àmbits prioritaris  d’actuació de  l’ECAT2020.  Així  mateix,  un  dels  vuit  eixos estratègics 

d’orientació de  les  polítiques  d'aquesta  estratègia  és  el  d’impulsar  la  transició  cap  a  

una  economia  més eficient en l’ús dels recursos (eix 6). 

 

2.2.2. IMPULS A L’ECONOMIA VERDA I L’ECONOMIA CIRCULAR 

El  Govern de  Catalunya  en  aquests   últims   anys   ha   desplegat   i  desplega   polítiques   

en matèria   de   creació   de   teixit   empresarial,   estratègia   industrial,   esforç   inversor,   

de desenvolupament de talent humà i de producció sostenible que  han  tingut i tenen un 

impacte molt  rellevant. L’estratègia  d’Impuls a l’Economia Verda i a l'Economia Circular parteix  

de  la continuïtat d’aquestes polítiques i alhora pretén donar un salt en les polítiques de 

competitivitat, esdevenint un element protagonista com a palanca de canvi del model 

econòmic. 

Els objectius que persegueix aquesta estratègia són: 

• Alinear  l’estratègia  del  Govern  en  matèria  de  competitivitat  d’acord  amb  les  línies  

de creixement  intel�ligent,  sostenible  i  integrador  que  postulen  la  Unió  Europea  i  

els  països capdavanters del nostre entorn. 

• Donar  coherència  i visibilitat  als  esforços  que  en  matèria  d’economia  verda  i  

circular  està desenvolupant el Govern a partir de seu impulsades dels diferents 

departaments. 

• Establir prioritats entre les actuacions futures per part del Govern. 

• Incrementar  el  lideratge  empresarial  i  la  capacitat  d’arrossegament  cap  a  una  

economia verda i circular de les empreses i del conjunt de la societat. 

 

Des  d’aquesta  perspectiva,  l’èxit  de  les  polítiques  de  suport  a  l’economia  verda  i  

circular dependrà en gran part de la integració d’aquest model en els sectors econòmics 

consolidats i, per  tant,  també  de  seva  implicació.  Aquesta  idea  és  coherent  amb  el  

model  plantejat  en  la RIS3CAT on l’economia verda és concebuda com  un  dels  tres  

grans  vectors  clau  de l’economia  catalana,  perquè  pugui  afrontar  



 

 

 

 

 
 

    

amb èxit els grans reptes de  futur. Tal i com es  pot  interpretar  en    la  següent  

figura, aquest vector ofereix  nínxols d’especialització  prometedors,  alhora  que 

crea  oportunitats  de  millora  i  eficiència  en tots els àmbits sectorials  líders, alguns 

amb major incidència que d’altres. 

L’arquitectura  dels  instruments  econòmics   

estratègics  de  Catalunya,  estableixen   

que  les polítiques claus per a impulsar  

l’economia verda i circular són:  Generació  

de demanda i creació de mercats,  Promoció   

de  la  R+D+i,  Millores  d’accés  al  finançament,   

Foment  de  l’ocupació i l’emprenedoria i l’Impuls  

a la internacionalització. Per al desenvolupament d’aquestes polítiques,  

es parteix dels instruments que actualment ja està desenvolupant el Govern. Sobre aquests,  

s’ha  detectat  un  ampli  marge  per  reforçar  aquests  instruments  i  desplegar  actuacions  

innovadores,  que  assegurin  un  efecte  catalitzador  que  maximitzi  el  potencial  en  

creixement i ocupació de l’economia verda. 

 

2.3. LA COMARCA DEL GARRAF 

De  la  Planificació  estratègica  a  la  Comarca  del  Garraf,  cal  destacar  3  documents,  dels  

quals s’extreuen les conclusions en el present apartat: 

 

� EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL DEL GARRAF. 

Aquest document, té  per objecte de  desenvolupar  els aspectes territorials  dels 

Acords  pel  Desenvolupament Econòmic del Garraf de març de 2012. Tot i que encara 

no està finalitzat, està disponible la diagnosi que es va desenvolupar entre el 2012 i el 

2014. Aquest document previ recomana que fer front als següents condicionants: 

◦   Donar solució a necessitats socials i econòmiques derivades del model heretat; 

◦   Els elements amb els quals es treballava en el territori ara  no tenen efecte; 

◦   Els  medis  públics  d’inversió  són  escassos  i,  per  tant,  han  de  ser  

estratègicament assignats i no permetran grans projectes; 



 

 

 

 

 
 

    

◦  Tenim una realitat construïda recent vacant o infrautilitzada que hem de 

reflexionar com viabilitzar, incorporar, estructurar. 

El  document  també  fa  referència  al  compliment  de  nivells  acceptats  de  

sostenibilitat ambiental, social i econòmica el model socioeconòmic definit pels pactes 

del Garraf i pel que fa  a  la  factibilitat  econòmic-social  s’analitza  des  dels  següents  

descriptors: Eficiència material i energètica, de cicle, social, de viabilitat, 

complementarietat i d’ordinalitat. 

 

� PLA ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS 2015. Per primer cop, l’anomenat Gran 

Penedès, integrat per  l’Alt  i  el  Baix  Penedès,  el  Garraf  i  l’Anoia,  és  vist  com  un  

tot  sobre  el  qual  treballar estratègicament en matèria de territori, economia i 

persones i  cohesió  social. El document busca una “lògica comuna” per a les quatre 

comarques i acabar amb les divisions territorials perquè  els  ciutadans  treguin  el  

màxim  profit.  El  pla  va  entrar  en  una  fase  d’informació pública  i  es  tancarà  

abans  de  l’estiu,  un  cop  rebi  el  retorn  dels  agents  de  les  quatre  

comarques,  tot  i  que  es  concep  com  un  document  obert.  Els  Eixos  estratègics  

que  el  componen són: 

◦   Promoure de la participació de manera activa, directa, plural i continuada.  

◦   La definició de l’àmbit Penedès. 

◦   Incorporar en els diferents models territorials els principis de la nova cultura del 

territori.  

◦  Apostar per la preservació, ordenació, desenvolupament i gestió dels espais 

agrícoles.  

◦   Incorporar nous criteris orientadors per la definició de les activitats econòmiques.  

◦   Impulsar i promoure l’estratègia del “km zero” o de proximitat. 

 

� EL  PLA  DE  MANDAT 2015-2019 DEL CONSELL COMARCAL DEL 

GARRAF. El Pla de Mandat vigent ha estat elaborat a partir de l’acord de 

govern de l’agost del 2015, dels grups comarcals  de  CiU  i  del  PSC,  que  

van  posar  de  relleu  la  voluntat  de  governar  de  manera  
conjunta pensant en la globalitat de la comarca del Garraf, amb els 



 

 

 

 

 
 

    

ajuntaments i amb els ciutadans i ciutadanes que són beneficiaries dels 

serveis i activitats que es desenvolupen al Consell  Comarcal  del  Garraf. Els  

valors  que  conformem  el  govern  comarcal  del  Consell Comarcal del Garraf, 

segons l’acord de govern que esmentàvem anteriorment, són: 
 

◦   Suport i reconeixement al municipalisme i treball en xarxa, 

◦   Contribució a la fortalesa de les institucions democràtiques, 

◦   Treball per uns serveis públics de qualitat al servei de la cohesió social,  

◦   Progrés per una comarca amb municipis més justos i igualitaris, 

◦  Política comarcal per a sumar i com a eina de contribució a la 

transformació de ciutats i  pobles. 
 
 
La planificació estratègica del Garraf i el seu àmbit d’influència més directe 

(Penedès), està actualitzada i vigent fins al 2020. En els tres documents analitzats, 

s’apunta la necessitat de: 

   Treball en xarxa i complementarietat entre municipis  

   La necessitat de treballar per la cohesió social 

   Promoció de models econòmics sostenibles 

 
 

2.4. EL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

En aquest apartat es presenta l'encaix del present  PLA D'ACCIÓ en el  context 

estratègic  de  la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Els dos documents principals són: 
 

� EL PAM  2015-2019. L’actual govern de Vilanova i la Geltrú és regeix pel 

«PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019». Aquest document  va  ser aprovat  

definitivament  el  mes  d’abril  de 2016, i contempla 4 eixos, 23 estratègies, 

62 objectius i 200 accions. De tots els objectius del PAM, cal destacar: 

◦  Treballar de forma integral per a la inclusió social i contribuir a que les persones 
més vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques. 

◦  Fomentar la participació i la col�laboració de la comunitat educativa, 
millorar la qualitat educativa i consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat 
campus del coneixement. 



 

 

 

 

 
 

    

◦  Garantir  l’accés  de  tota  la  ciutadania  a  les  activitats  culturals,  
promoure  la  creació artística cultural, professional i amateur i potenciar 
la memòria històrica de la ciutat. 

◦  Donar  resposta  a  les  necessitats  i  demandes  reals  d’un  major  nombre  
de  joves  de  la ciutat i fomentar l’envelliment actiu 

◦  Impulsar  el  Pla  de  desenvolupament  econòmic  i  social  del  Garraf  i  
el  Pla  estratègic d’activitat  econòmica.  Acompanyar  a  empreses  i  
emprenedors  en  els  seus  projectes, impulsar   nous   nínxols   
d’activitat   econòmica,   dotar   la   ciutat   d’infraestructures 
tecnològiques, apostar per la façana marítima i afavorir el comerç de 
proximitat. 

◦  Millorar l’ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se al mercat 
de treball  

◦  Fomentar l’emprenedoria social i Potenciar l’economia solidària 

◦  Buscar noves eines d’acostament de l’Ajuntament a la ciutadania, posar 
en valor l’oferta de  qualitat  dels  mercats  i  mercadals  municipals  així  
com  de  la  gastronomia  local, Fomentar l’estalvi energètic 

◦  Defensar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú com a referent en el marc del 
nostre país 

 
Així doncs, són objectius prioritaris del PAM de VNG 2015-2019 la inclusió social, la 

qualitat educativa, les activitats culturals i creatives, l’ocupació juvenil i 

l’envelliment actiu, crear nous nínxols d’activitat econòmica i l’emprenedoria 

social. 

Amb el compliment dels objectius marcats, es donaria compliment al 37% dels 

objectius marcats per a la present legislatura municipal. 

� EL  PLA  ESTRATÈGIC VNG 2025. L'any  2013  es  va  iniciar  la  redacció  

del  Pla  Estratègic d'Activitat Econòmica (VNG 2025). El document, ha de 

determinar les estratègies, directrius i accions a implementar en relació amb 

la projecció de l’activitat econòmica al municipi. El Pla  

estableix un horitzó temporal a llarg termini, fixat en l’any 2025.  Entre el 

2015 i 2016, s’ha  desenvolupat el procés d’anàlisi corresponents a l’Eix 1 i 2: 

◦  Ciutat  Mediterrània.  La  regió  euro  mediterrània  és  un  compendi  

d’oportunitats  per  als  territoris circumstants que mostrin una major 

capacitat; això vol dir, que siguin capaços de projectar-se,  posar  en  



 

 

 

 

 
 

    

valor  els  seus  avantatges  competitius  i  comparatius,  
captar l’interès d’inversors i promotors d’activitat empresarial. 

◦   Ciutat  Acollidora.  La  ciutat  ha  de  garantir  les  millors  condicions de  

vida  i  una base consolidada  de  benestar  per  a  les  persones  que  hi  

resideixen.  La  part  més  humana  resideix  en  la  seva  actitud  vers  
el   compromís  social,  tot  generant  models i inculcant aquests 

valors de responsabilitat, pensant en les persones i en l’entorn. 

En  els  darrers  mesos  del  2016,  està  previst  que  es  desenvolupin  els  

tres  eixos  restants. Aquests contemplen els següents àmbits: 

◦  Ciutat Creativa.  Vilanova i la Geltrú disposa dels elements  essencials per  

esdevenir  un entorn amb creativitat; és a dir, un espai que fomenti les 

actituds i els exercicis creatius i que esdevingui un bon trampolí a les 

idees. L’àmbit de la formació es mostra solvent pel que fa a les etapes de 

l’ensenyament reglat. També l’hàbit de la innovació ha de tenir un 

desenvolupament propi i destacat en el Pla Estratègic. Una ciutat no pot 

ser innovadora per ella mateixa si no hi ha esperit innovador entre els 

seus residents i si no s’integra la cultura innovadora en les empreses 

radicades, també en les institucions. 

◦   Ciutat Activa.  La ciutat activa és el resultat de les iniciatives públiques i privades 

que hi concorren, propiciades  per  un  marc  afavoridor  de  les  dinàmiques  

emprenedores,  de  la  innovació, de la producció i també del consum. 

◦   Ciutat  de les  Oportunitats.  Una ciutat  té  raó  de ser en  les  persones  

que  hi  resideixen, conviuen i contribueixen. El nivell de satisfacció de 

les persones tindrà a veure amb les  expectatives  que  es desprenen  del  
mateix  entorn;  com  ara  l’accés  als  serveis  bàsics  i  avançats i les 
oportunitats de creixement personal i professional. 

En l’àmbit de l’empresa es consideraran aquelles directrius estratègiques que poden 

afavorir l’activitat, pensant en les micro, les petites i les mitjanes empreses, també  

els autònoms, i sense  obviar  les  empreses  de  majors  dimensions  que  encara  

rauen  en  el municipi  i  que requereixen un diàleg distint, també acollidor i propici. 



 

 

 

 

 
 

    

Parlarem de l’ocupació com a conseqüència del paràgraf precedent però també com a 

efecte de les accions implementades per les estratègies de ciutat creativa i ciutat 

activa, sobretot la formació i la vitalització dels sectors i l’auge d’activitats 

emergents. 

 
Pla Estratègic d'Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú (VNG 2025), defineix les 

línies de treball per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat Mediterrània, Acollidora, 

Creativa, Activa i font d’Oportunitats. 

 

3. COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 
 
3.1. EL PLA ESTRATÈGIC VNG 2025 

 
El citat Pla Estratègic VNG 2025 és un dels principals exemples de cooperació 

público-privada a Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic VNG 2025 ha estat dut a 

terme sota el lideratge de l’Ajuntament Vilanoví (Administració pública). 

Aquest lideratge s’ha dut a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, i amb 

una estreta col�laboració amb l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix 

Penedès. Compta amb l'adhesió de diferents organitzacions privades amb influència 

al municipi com ho són: Canal Blau, Col�legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Vilanova i la Geltrú, Diari de Vilanova, Eix Diari, Estació Nàutica, Gremi d’Hoteleria i 

Restauració de Vilanova i la Geltrú, Institut d’Estudis Penedesencs, UPC � Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i Viu Comerç, entre d’altres. Entre el 

2013 i el 2015, es van dur a terme 6 sessions de prospecció amb un total de 77 

participants. Amb aquesta col�laboració, es van establir els eixos estratègics, ja 

comentats. 
 

3.2. EL CONCEPTE DE COWORK 

El concepte va néixer en Sant Francisco en 2005 a causa dels canvis en l'economia. Els 

espais de Cowork  són  oficines  compartides  en  les  quals  professionals  



 

 

 

 

 
 

    

autònoms,  teletreballadors  i empresaris  es  donen  cita  per  treballar,  i  on  els  

gestors  de  l'espai  intenten  connectar  i  crear oportunitats professionals i personals 

entre i per als seus membres. 

La gran diferència d'aquest espai singular pel que fa als centres de negoci és la 

figura del gestor, la persona que treballa a temps complet perquè es donin 

dinàmiques de col�laboració entre els membres. En el cas de l’Espai de Cowork de 

Vilanova i la Geltrú, ubicat a Neàpolis, l’Ajuntament proporciona espais a preus 

competitius i una immillorable connexió entre agents. Es tracta d’un clar exemple de 

cooperació públic-provada liderada per una administració pública. 

 
Hi ha treball, però cada vegada menys ocupació: les grans empreses cada vegada 

treballen més amb plantilles reduïdes i externalitzen molts apartats de la seva 

producció. Petits equips poden fer-li la competència a grans companyies. El 

Cowork: respon a una necessitat que no estava coberta fins ara pel mercat. 

 

3.3. EL CONCEPTE DE FABLAB 

Un  Fab Lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un espai de producció 

d’objectes físics  a  escala  personal  o  local  que  agrupa  màquines  controlades  

per  ordinadors.  La  seva particularitat resideix en la seva grandària i en la seva fort 

vinculació amb la societat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

    

Els Fab Labs són uns espais d’experimentació en el camp de la producció que  

s’integren dins dels contexts locals on és localitzen. Per tant, existeix una gran 

diversitat entre els objectius, projectes i realitzacions, models de negoci i 

articulacions locals segons cada Fab Lab. 

3.4. EL CONCEPTE DE LIVING LAB 

Un «Living Lab» és un ecosistema d'innovació oberta centrat en l’usuari, sovint 

operant en un context  territorial (p.  ex.  ciutat,  comarca,  regió),  integrant  

innovació  i  recerca  dins  d'una societat.  Un  gran  impulsor  d’aquest  concepte  és  

l’organització  internacional  EnoLL  (European Network of Living Labs). 

 
El concepte de Living Lab és basa en un sistema centrat en l’usuari que integra 

recerca i processos d'innovació. Aquests són integrats a través de la co-creació, 

exploració, experimentació i avaluació d'idees innovadores, escenaris, conceptes i 

artefactes tecnològics relacionats  en casos d'ús de vida reals. 

Per  això,  un  «living  lab»  constitueix  un  entorn  experiencial,  en  el  qual  s’aplica  

el  concepte d’aprenentatge  experiencial,  on  els  usuaris  són  immersos  en  un  

espai  social  creatiu  per  dissenyar  i  experimentant  el  seu  propi  futur. Els 

«living lab» també podrien ser utilitzats per polítics, empreses i ciutadans per 

dissenyar, explorar, experimentar i refinar controls i polítiques noves en  escenaris  

de  vida  real  per  avaluar  els  seus  impactes  potencials  abans  de  les  seves  
implementacions. A Vilanova i la Geltrú, s’ha treballat en aquest sentit de manera 

parcial,i s’està en contacte amb l’estratègia SmartCat, que promou un Living Lab a 

Nivell Català. 

4. MODELS DE DESENVOLUPAMENT PER AL 
TERRITORI 
 
4.1. DEL CONTEXT GLOBAL AL LOCAL 
 

El terme glocalització és el resultat de la unió de les paraules: globalització i 

localització. Per definició, el terme fa referència a l'individu, al grup, a 

l'organització i a la comunitat que és capaç i pot "pensar en global i actuar de 



 

 

 

 

 
 

    

manera local". El terme mostra la capacitat de les persones de crear ponts entre 

allò local i allò global. 

 

La importància de la suma dels valors locals és la base d'una nova planificació estratègica que 

té en compte, d'una banda, el reconeixement de la capacitat competitiva de determinat 

territori en relació amb l'entorn immediat i, d'una altra, la capacitat de reconstrucció dels 

espais a partir de la base. Aquesta complementarietat es dóna en interès mutu. La suma 

d'elements competitius en  territoris  pròxims  pot  generar  una  millora  de  la  competència  

a  escala  mundial.  L'àrea d'influència  d'un  aeroport  intercontinental,  el  rol  regenerador  

de xarxes  com  l'AVE,  o  la  massa  crítica  de  població  per  a  

desenvolupar  un  esdeveniment  d'abast  mundial,   

són  exemples que  van  conformant  noves  relacions 

i  estructures  a  partir d'iniciatives locals. D'aquesta  

manera, s'està  treballant  un model que s'iguala al  

concepte d'Internet: el món és un conjunt de xarxes 

on conviuen fenòmens econòmics, polítics, accions socials,  

etc., La glocalització  seria,  segons  Ronald  Robertson,  és  la  recuperació  de  les  

dimensions  socials  i  culturals de la globalització. Un exemple que el mateix autor cita és 

l'èxit d'alguns músics locals que en poc temps es converteixen en un èxit mundial, i aviat són 

acusats de "vendre's al poder", sense ponderar la importància que pot tenir aquest impacte 

d'un fet local en el món global. 

Alcaldes  i  alcaldesses  de  la  regió  de  Barcelona  ja  discuteixen  sobre  l'impacte  d'aquests 

processos  internacionals  als  seus  àmbits  de  treball  local,  i  actualment  treballen  en  

posar  en comú les prioritats dels seus territoris a fi d'acordar una declaració conjunta. 

A Vilanova i la Geltrú, s’ha treballat sobre aquest concepte de manera intermitent sota el 

projecte Neàpolis UP!, el qual vol ser una oficina de projecció internacional del municipi que 

vetlli per  a  optimitzar  l’aprofitament  de  les  oportunitats  internacionals  que  sorgeixen  

per  als municipis,  i  en  conseqüència  per  als  seus  ciutadans.  Un  exemple  

d’aquest  aprofitament  és l’anomenat Eix Diagonal. Es tracta del conjunt de les 

ciutats de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Igualada  i  Manresa.  L’equip,  hem  

presentat  una  sol�licitud  conjunta  per  a  un  projecte  FEDER liderat per la Diputació 

de Barcelona, i s’han estudiat altres convocatòries. 



 

 

 

 

 
 

    

4.2. EL CONCEPTE DE «SOCIAL INNOVATION» 

 

El  Centre  de  recherche  sur  les  innovations  sociales  (CRISES)  defineix  la  innovació  

social  com  "qualsevol  enfocament,  pràctica,  intervenció,  producte  o  servei,  

desenvolupat  per  qualsevol institució, organització o comunitat, l'aplicació del qual 

resol un problema, una necessitat o una aspiració de la societat, tot canviant les 

relacions socials o transformant un marc cultural." 

Aquesta  forma  d'innovació  es defineix  per  la  seva  finalitat: respondre a reptes 

de la societat tot oferint solucions  diferenciades.   Ja   sigui   de  caràcter 

tecnològic, de producte,  d'organització  o  de mercat,  la innovació social té 

sentit en un marc  de  desenvolupament ecològic, econòmic i humà.   Innovar 

socialment  suposa  aportar  un  benefici  mesurable   a   una  comunitat i, per tant, 

requereix d'una definició clara del seu impacte potencial i del seu cicle de vida. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La innovació social sovint és el resultat d'un esforç col�lectiu, on el 

motor rau en la voluntat de compartir i transferir coneixement, 



 

 

 

 

 
 

    

d'estendre la innovació  desenvolupada al major nombre possible de 

persones, espais i agents socioeconòmics. 

 

4.3. EL CONCEPTE D’ECONOMIA CIRCULAR 

El  present  model  econòmic  lineal  de  “prendre,  fer,  rebutjar”  es  basa  a  

disposar  de  grans quantitats d'energia i altres recursos barats i de fàcil accés, 

però està arribant ja al límit de la seva  capacitat  física.  L'economia  circular  és  

una  alternativa  atractiva  i  viable  que  ja  han començat a explorar diferents 

empreses. Aquest model és impulsat, entre d’altres per "The Ellen MacArthur  

Foundation»  a  nivell  internacional  i  a  nivell  Català  pel  Departament  de  

Territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per definició, l'economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir 

que els productes, components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i 

valor a tot moment. Aquest concepte distingeix entre cicles tècnics i biològics. 



 

 

 

 

 
 

    

Tal  com  la  imaginen  els  seus  creadors,  l'economia  consisteix  en  un  cicle  continu  de 

desenvolupament positiu que conserva i millora el capital natural, optimitza l'ús dels recursos i 

minimitza  els  riscos  del  sistema  en  gestionar  una  quantitat  finita  d'existències  i  uns  

fluxos renovables. A més, funciona de forma eficaç en tot tipus d'escala. 

L'economia  circular  proporciona  múltiples  mecanismes  de  creació  de  valor  no  

vinculats  al consum de recursos finits. En una veritable economia circular, el 

consum solament es produeix en cicles biològics eficaços; d'altra banda, l'ús 

substitueix al consum. Els recursos es regeneren dins del cicle biològic o es 

recuperen i restauren gràcies al cicle tècnic.  Dins  del  cicle  biològic,  
diferents processos permeten regenerar els materials descartats, malgrat la 

intervenció humana o sense que aquesta sigui necessària. En el cicle tècnic, amb la 

suficient energia disponible, la intervenció humana recupera els diferents recursos i 

recrea l'ordre, dins de l'escala temporal que es plantegi. Mantenir o augmentar el 

capital suposa característiques diferents en tots dos cicles. 

L'economia  circular  es  basa  en  tres  principis  clau:  Preservar  i  millorar  el  

capital  natural, optimitzar l'ús dels recursos i fomentar l'eficàcia del sistema.  Si 

ben els principis de l'economia circular actuen com a principis d'acció, les següents 

característiques fonamentals  descriuen el que seria una economia estrictament 

circular: Dissenyar sense residus, augmentar la resiliència per  mitjà  de  la  

diversitat,  treballar  cap  a  un  ús  d'energia  de  fonts  renovables,  pensar  en  
«sistemes». 
 

5. OBJECTIUS 
 
 
5.1. RESUM DE LA DIAGNOSI 

Cal entendre el desenvolupament local del territori com un conjunt d’iniciatives o 

projectes integrats que tenen com a objectiu afavorir un procés re-activador de 

l’economia i dinamitzador de  les  societats  locals,  que  mitjançant  l’aprofitament  

dels  recursos  endògens  del  territori i la cooperació público-privada, estimulin i 

diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la 

qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals. 



 

 

 

 

 
 

    

El present document: Pla d’Acció per a l’Impuls d’un nou model d’Economia 

Innovadora a VNG, d'ara en endavant PLA D’ACCIÓ, te per objecte, establir el 

marc de referència per a la  Contractació  d’un  nou  AODL  per a  l’Àrea  de  
Promoció  Econòmica, Ocupació i Innovació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es donarà 

compliment als requeriments de la Guia de prescripcions tècniques 2016 i tindrà en compte els 

diferents actors del desenvolupament local. 

L’àmbit territorial del PLA d’ACCIÓ és el municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual acull  

més  del  45%  de  la  població  del  Garraf. A més està ben connectada, i per tant influencia i 

és influenciada per les ciutats de Barcelona, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Igualada i 

Manresa. 
 
La situació socioeconòmica del territori es caracteritza per les següents dades: 
 
• Tant per la comarca del Garraf com pel municipi de Vilanova i la Geltrú, es detecta:  

◦   Un decreixement poblacional (-0,5% al Garraf i -0,5% a VNG) 
◦   Una població estrangera principalment procedent d'Europa (54% al Garraf i 

42% a VNG)  
◦   Una edat mitjana similar a la catalana, al voltant dels 41 anys. 

• La taxa d'atur registrada al Garraf al llarg del 2014 és del 15,81%, i la de 
Vilanova i la Geltrú 17,74%, superiors a la taxa catalana (14,72%) però inferior 
a la taxa estatal (19,05%). Val a dir, que en ambdós àmbits s’ha donat un 
increment respecte el 2013. 

• Tant al Garraf com a Vilanova i la Geltrú, la majoria de la població aturada es 
troba entre els 45 i 59 anys i disposen d'estudis acadèmics inferiors o equivalents 
a l'educació obligatòria. 

• En  ambdós  àmbits,  s'ha  donat  un  augment  de  la  contractació,  tot  i  que  
es  de  caràcter temporal, focalitzada en la població de 30 a 44 anys i en el 
sector dels serveis. 

• Pel que fa als autònoms, continuen la tònica ascendent del 2013, sobretot als 
serveis. 

Els sectors econòmics a Catalunya ha dut a la pràctica aquesta agenda a través 

del RIS3CAT, que identifica 7 àmbits sectorials prioritaris. D’aquests, s’han identificat 

a Vilanova i la Geltrú: 
 
• Les indústries basades  en  la  mobilitat  sostenible inclouen  el sector  

de  l’automoció  i relacionats, però també l’electroquímica, l’energia, 
l’electrònica, els nanomaterials, internet,  la telefonia mòbil, etc. A nivell 
europeu, el transport és un sector clau: aporta una important  
contribució a l'economia (4,8% del valor afegit brut)  i genera  més d'11  
milions  de  llocs  de treball a Europa. A nivell estatal, l’any 2014 experimenta 



 

 

 

 

 
 

    

una recuperació de la mobilitat en sintonia amb el creixement del PIB. A 
Catalunya, el sector  factura a Catalunya uns  14.000 milions d’euros i ocupa 
més de 40.000 persones. No obstant això, en un sentit més ampli, els negocis 
relacionats amb la mobilitat sostenible, tal com s’ha definit, s’estima que arriben 
a 45.000  milions  de  facturació  i  230.000  ocupats.  Vilanova  i  la  Geltrú,  
compta  amb  actors rellevants dintre del sector de les Indústries de la 
mobilitat, motiu pel qual, el sector s’inclou en  aquest  projecte.  Entre  d’altres,  el  
Port  de  Vilanova,  un  CFGM  de  manteniment d’embarcacions, el centre de 
manteniment de RENFE, un CFGM de manteniment de material ferroviari, estudis 
universitaris relacionats i un escola de manteniment d’aeronaus. 

 
• El sector de la química, l'energia i els recursos inclou la indústria química, la 

gestió dels recursos energètics,  de  l'aigua  i  els residus  i  les  infraestructures  i  
serveis  relacionats  amb aquests. D’aquest ampli sector ens centrarem en la 
par de l’energia. A tot el món s’han de superar les dificultats per accedir als 
recursos: l’extracció de petroli i gas cada  cop és més difícil. En els últims anys 
la UE ha invertit molt a diversificar els seus subministraments i rutes de 
transport d'energia. A nivell estatal, la norma bàsica actual, impulsa la 
competència en el sector, introduint un augment de la competència, millorant la 
posició del consumidor quant a la informació disponible i facilitant els processos 
de canvi de subministrador. El conjunt de les indústries dins d'aquest àmbit, a 
nivell Català, suposa una facturació aproximada de 27.000 milions d'euros i 
una ocupació de 49.000 llocs de treball. Vilanova i la Geltrú,  compta  amb 
actors rellevants dintre del sector econòmic de les Indústries de la química, 
energiai recursos (principalment  de  l’energia),  motiu  pel  qual,  el  sector  
s’inclou  en  aquest  projecte.  Entre d’altres aquestes iniciatives son: l’Agència 
Local de l’Energia, el Projecte Sumem Energies, La iniciativa UIA, el Projecte 
URBAN, estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

 
• El  sector  de  les  indústries  culturals  i  basades  en  l’experiència  està  format  

per indústries que tenen a veure amb viure experiències quan es realitza el  
consum d’un  bé  o servei. Entre aquests negocis es poden citar, les indústries 
creatives i culturals (edició, arts gràfiques, arts multimèdia, audiovisual i la 
producció d'àudio i vídeo). També formen part el sector del  turisme  i  l’esport.  
A  nivell  europeu,  representaven  el  2010  el  3,3  %  del  PIB d’Europa i van 
donar feina a 6,7 milions de persones. S’estima que a Catalunya, l’àmbit està 
representat per més de 62.000 empreses, amb més de 300.000 ocupats i amb 
una facturació d’uns 24.000 milions d’euros. Vilanova i la Geltrú, compta amb 
actors rellevants  dintre  del sector, motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest 
projecte. Entre les iniciatives de la ciutat hi ha l’aplicació Vilanova Plus, la 
comunitat digital creativa Crea&Co, la xarxa d’espais cowork, la fabrica de la 
creació o espai maker, els projectes Play Lab i Tecnokids, i un pla de formació en 
TICC. Cal destacar la tasca realitzada en aquest sector per l’AODL que es va 
contractar l’any passat i que es presenta sol�licitud de pròrroga per enguany. 

 
El marc estratègic estudiat es caracteritza per: 
 
• A nivell internacional i europeu, l'aprovació dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible  per  part  de  l'Assemblea  General  de  les  
Nacions  Unides  (setembre  2015)  i  de l'Acord de París contra el Canvi Climàtic, 



 

 

 

 

 
 

    

COP 21 (desembre 2015). Actualment,  Habitat III representa una oportunitat 
per definir el paper de les ciutats en la implementació d'aquests acords i influir en 
el disseny dels eixos de la política local i regional dels propers anys. 

 
• A nivell català, la RIS3CAT  (estratègia de recerca i innovació per a 

l’especialització intel�ligent  de  Catalunya)  defineix  el  marc  a  partir  del  qual  
el  Govern  desenvolupa  les actuacions i els programes d’R+D i  Innovació  per 
al  període  2014-2020  i  dóna  suport  a  la generació i el desenvolupament de 
projectes innovadors. 

 
• A nivell comarcal, del Garraf i el seu àmbit d’influència més directe (Penedès), 

està actualitzada i vigent fins al 2020. En els tres documents analitzats, s’apunta 
la necessitat de: Treball  en  xarxa  i  complementarietat  entre  municipis,  La  
necessitat  de  treballar  per  la cohesió social i la Promoció de models econòmics 
sostenibles. 

 
• A nivell local, l’estratègia es basa en els objectius prioritaris del PAM de VNG 

2015-2019 la inclusió  social,  la  qualitat  educativa,  les  activitats  culturals  i  
creatives,  l’ocupació  juvenil  i l’envelliment actiu, crear nous nínxols d’activitat 
econòmica i l’emprenedoria social. També es basa en el Pla Estratègic d'Activitat 
Econòmica de Vilanova i la Geltrú (VNG 2025), defineix les línies de treball per fer 
de Vilanova i la Geltrú una ciutat Mediterrània, Acollidora, Creativa, Activa i font 
d’Oportunitats. 

 
El  ja  citat  Pla  Estratègic  VNG  2025,  és  un  dels  principals  exemples  de  
cooperació  público-privada a Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic VNG 2025 ha 
estat dut a terme sota el lideratge de  l’Ajuntament  Vilanoví  (Administració  
pública).  Aquesta  principal  iniciativa  es  complementa amb el Cowork de Neàpolis. 
El Cowork: respon a una necessitat que no estava coberta fins ara pel  mercat,  ja  
que  les  grans  empreses  cada  vegada  treballen  més  amb  plantilles  reduïdes  i 
externalitzen  molts  dels  apartats  de  la  seva  producció  i  cada  vegada  més,  els  
petits  equips poden fer-li la competència a grans companyies. Per aquests canvis i 
per les necessitats de les noves microempreses i dels autònoms és precisament pel 
que s'està donant l'actual explosió de coworks.  Aquesta  situació  actual,  es  vol  
potenciar  amb  el  concepte  de  Fab  Labs  (espais d’experimentació  en  el  camp  
de  la  producció)  i  Living  Lab  (sistema  centrat  en  l’usuari  que integra recerca i 
processos d'innovació tant públic com privats). 

 
El model innovador que es presenta a Vilanova i la Geltrú, és important que es basi en: 

• El  terme glocalització és el resultat de la unió de les paraules: globalització 
i localització. Per definició, el terme fa referència a l'individu, al grup, a 
l'organització i a la comunitat que és capaç i pot "pensar en global i actuar de 
manera local". El terme mostra la capacitat de les persones de crear ponts entre 
allò local i allò global. 

• La innovació social sovint és el resultat d'un esforç col�lectiu, on el motor rau 
en la voluntat de  compartir  i  transferir  coneixement,  d'estendre  la  



 

 

 

 

 
 

    

innovació  desenvolupada  al  major nombre possible de persones, espais i 
agents socioeconòmics. 

 
• L'economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que els productes, 

components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor a tot moment.  Aquest 
concepte distingeix entre cicles tècnics i biològics. 

 

«En resum, es tracta de treballar en l'assentament de les bases dels nous models 

econòmics, sostenibles i innovadors, de manera que es generin nous nínxols 

econòmics a partir dels sectors tradicionals, no només de de Vilanova i la Geltrú, si 

no de tots els pobles de la comarca del Garraf, es tracta de sumar esforços per 

renovar el motor industrial de la comarca.» 

 

5.2. ANÀLISI DAFO 
 
A partir de les dades aportades en el present PLA D'ACCIÓ, s'ha elaborat la següent taula. 

Aquesta recull un anàlisi DAFO de la situació actual. 

 
 



 

 

 

 

 
 

    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.3. ARBRE DE PROBLEMES 
 
A partir de les dades aportades en el present PLA d'ACCIÓ i resumides a l'apartat anterior, 

s'ha elaborat el següent mapa de problemes, on es concreten i estructuren els problemes que 

es detecten  en  l’actual  model  de  promoció  econòmica  de  Vilanova  i  la  Geltrú.  A  partir  

de  la identificació del problema central, es presenten les causes i els efectes que aquest 

genera. 

 

 

 



 

 

 

 

5.4. OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 
 
A partir de l’arbre de problemes presentat en el punt anterior, s’ha elaborat el 

següent arbre d’objectius, als quals es pretén donar compliment amb el present 

PLA DE TREBALL. 

 

 



 

 

6. PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I AVALUACIÓ DE 
PROJECTES 

 
 
6.1. CONCLUSIONS DEL PLA D’ACCIÓ. 

La principal conclusió del present PLA D'ACCIÓ, posa de manifest la necessitat 

d’impulsar un nou model d’economia innovadora en el sector de la Mobilitat i 

l’Eficiència Energètica de Vilanova i la Geltrú. A tal efecte, es motiva la conveniència 

de sol�licitar a l'Àrea de Desenvolupament Local del  Servei  Català  d'Ocupació  de  

la  Generalitat  de  Catalunya  del  Departament  d'Empresa  i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya un: 
 

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) 
per a l’Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la 

Geltrú. 
 

A partir del que s'ha exposat en el present PLA D'ACCIÓ, es posen de manifest part dels 

condicionants  que  ha  de  complir  aquest  AODL.  Aquest  es  definiran  més  concretament  

en  el corresponent PLA DE TREBALL ANUAL, però que es resumeixen de la següent manera: 

 
• ÀMBIT DEL PLA D'ACCIÓ.  Les tasques que realitzarà l'AODL, s'emmarquen 

en els àmbits de  treball  definits  en  el  document  «Guia  de  Prescripcions  

Tècniques. Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local 2016». De tots 

els àmbits que es defineixen, les tasques de l'AODL sol�licitat, es concreten en dos 

dels àmbits: 

 
4. Dinamització empresarial. Projectes dirigits a: 

o Diversificar del sistema productiu del territori.  
o Acompanyar la creació de noves empreses. 
o Fomentar la innovació empresarial i el desenvolupament tecnològic. 
o Impulsar la creació de centres de serveis per a les empreses.  
o Impulsar la creació de centres i de vivers d’empreses.  
o Realitzar actuacions per a captar noves empreses al territori.  
o Detectar potencials emprenedors locals. 
o Fomentar la cooperació entre les petites i mitjanes empreses del 

territori per millorar la comercialització dels seus productes. 
o Facilitar l’accés al sistema financer a les empreses locals. 

 



 

 

 4.2. Dinamització sectorial (d. Desenvolupament sostenible i recuperació del 

patrimoni). Projectes dirigits a: 

o Impulsar la recuperació d’elements patrimonials que puguin ser considerats 
recursos ociosos del territori amb impacte en la creació d’ocupació. 

o Promoure accions  de millora  de  la gestió ambiental  de  les  empreses  
per  augmentar  la seva productivitat. 

o Impulsar línies d’actuació per coordinar les polítiques de desenvolupament 
socioeconòmic amb les polítiques de desenvolupament sostenible. 

o Facilitar la transformació de l’agricultura tradicional cap a la producció agrícola 
ecològica. 

o Altres de naturalesa anàloga. 
 

 

• ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA D'ACCIÓ. L'Agent d'Ocupació i 

Desenvolupament Local per a per a l’Impuls d'un nou model econòmic innovador a 

Vilanova i la Geltrú es sol�licita i s'ubicarà  físicament  a  l'Ajuntament  de  Vilanova  i  la  

Geltrú  o  a  algun  dels  seus  òrgans adscrits.  Tot i que el servei es prestarà des de 

Vilanova i a Geltrú, degut a les condicions sociogeogràfiques de la comarca del Garraf, es 

preveu que les activitats desenvolupades per l'AODL siguin accessibles a la totalitat de  la 

comarca amb  prou intensitat  com  per  ser significatives, tal com actualment succeeix 

amb determinats serveis locals. 

 Es  vol  comentar  en  aquest  punt,  que  des  de  l'Ajuntament  de  Vilanova  i  la  

Geltrú,  es  te constància que actualment ja hi  ha d’altres  AODLs treballant  a  

l’ens  municipal  en  d’altres àrees, que se’n sol�liciten d’altres AODL’s de nova 

contractació aquest mateix any  i que  hi han d’altres AODLs a altres municipis i 

organitzacions públiques de la comarca. Serà tasca indispensable del present 

AODL, mantenir una entesa i coordinació entre tots els ADOLs dels àmbits citats o 

d’altres que puguin ser interessants. 

 Altrament, i d'acord amb el que s'estableix al PLA D'ACCIÓ, per la ubicació de 

Vilanova i la Geltrú, es donen també connexions amb d'altres comarques i les 

seves ciutats. Malgrat això, pel  cas  que  ens  ocupa,  a  priori,  no  ha  de  donar  

suport  directament  a  aquests  municipis d'altres comarques, si es considera la 

lògica territorial. 
 

• REGIDORIA  IMPLICADA  EN  EL  PLA  D'ACCIÓ.  L'Organigrama  de  les  

regidories  de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que concerten el present Pla 

d'Acció, són: 



 

 

 

6.2. CHECK-LIST 

Així doncs, tornant a l'esquema de les preguntes a les que ha de donar resposta el 

PLA D'ACCIÓ, d'acord amb l'esquema següent, es realitza la següent taula: 
 
 



 

 

 
Pregunta Resposta 
Per què? La resposta a aquesta pregunta es contesta en el 

desenvolupament de la Diagnosi de la situació socioeconòmica, 
estratègica i sectorial que es presenta en aquest PLA D'ACCIÓ i que 
es resumeix a la pàgina 40. 
«En resum, es tracta de treballar en l'assentament de les bases 
dels nous models econòmics, sostenibles i innovadors, de manera 
que es generin nous nínxols econòmics a partir dels sectors 
tradicionals, no només de Vilanova i la Geltrú, si no de tots els 
pobles de la comarca del Garraf, es tracta de sumar esforços per 
renovar el motor industrial de la comarca.» 

Per a què? Els objectius, si bé es treballaran a la pàgina 47 d'aquest PLA 
D'ACCIÓ.  El principal objectiu per a l’ADOL és: 
«Fomentar el treball en xarxa, la internacionalització i models 
econòmics sostenibles i innovadors a vilanova i la geltrú i la seva 
àrea d’influència per generar nous nínxols d’activitat econòmica i 
enfortir els existents». 

Què? Així doncs, per a donar resposta al problema detectat, es 
sol�licita al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya: 
«Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per a per a 
l’Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la 
Geltrú.» 
Els programes i projectes que desenvoluparà,  es detallen  més  
concretament al PLA DE TREBALL ANUAL. No obstant, entre els 
apartats del present PLA D'ACCIÓ (sectors econòmics, Col�laboració 
Públic-Privada i Models Innovadors, es presenten els Programes i 
Projectes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desenvolupa o 
vol desenvolupar, i als quals dinamitzarà i donarà suport l’AODL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Pregunta Resposta 
On? D'acord amb  el  que  es  defineix  a  la  pàgina  7  d'aquest  PLA 

D'ACCIÓ,  es conclou que: 
«L'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per a per a l’Impuls d'un 
nou model econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú, es sol�licita i 
s'ubicarà físicament a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Tot i que el 
servei es prestarà des de Vilanova i a Geltrú, degut a les condicions 
sociogeogràfiques de la comarca del Garraf, es preveu que les 
activitats desenvolupades per l'AODL siguin accessibles a la totalitat de 
la comarca amb prou intensitat com per ser significatives». 

Amb qui? A la partir de la Pàgina 19 es defineixen els sectors implicats en el 
desenvolupament de les tasques de l’'Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local per a per a l’Impuls d'un nou model econòmic 
innovador a Vilanova i la Geltrú.  Per  a  cada  un  dels  tres  sectors,  
mobilitat,  energia  i  creativitat, s’apunten els actors i iniciatives, tant 
locals com regionals, autonòmiques, estatals i internacionals que 
caldrà seguir i relacionar-se. 
Altrament, 35 es destaquen els conceptes treballats i que es volen 
treballar amb l’AODL que ens ocupa. Les iniciatives i els 
corresponents actors implicats o relacionats, també seran objecte 
de treballar-hi durant el decurs de les tasques. 
A més, a la pàgina 38 es defineixen els conceptes i models 
innovadors a aplicar a Vilanova i la Geltrú i el seu territori 
d’influència. Les iniciatives i els corresponents actors implicats o 
relacionats, també seran objecte de treballar-hi durant el decurs de 
les tasques. 
Finalment, a les conclusions d'aquest document, s'indica l'organigrama 
de les regidories de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implicades en 
el present Pla d'Acció. 

A qui? La definició del públic objectiu, es s'estudiarà al PLA DE TREBALL 
ANUAL, un cop es defineixin i es concretin els objectius. 

Com? La definició de les activitats previstes per a cada projecte, es 
plantegen al PLA DE TREBALL ANUAL, un cop es defineixin i es 
concretin els objectius i el púbic objectiu. 

Amb què? La definició dels recursos per a la implementació dels projectes, es 
presenta al PLA DE TREBALL ANUAL, un cop es defineixin i es concretin 
els objectius, el púbic objectiu i les activitats. 

Quan? La definició del cronograma d'execució, es presenta al PLA DE 
TREBALL ANUAL, un cop es defineixin i es concretin els objectius, el 
púbic objectiu, les activitats i els recursos. 
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ANNEX 2. 
AODL 2. Impuls d’un Clúster alimentari a  
Vilanova i la Geltrú. 
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INTRODUCCIÓ 
 

És objecte del present document establir el marc de referència per a la contractació  

de  dos  nous AODLs per a l'Àrea de Promoció Econòmica,  Ocupació  i  Innovació  de  

l'Ajuntament  de  Vilanova  i  la Geltrú. 

Per raons tècniques de redacció, presentem una part comuna a tots els AODLs 

sol·licitats (Introducció i Diagnosi Socioeconòmica), i la resta de punts es presenten 

en dos annexos, un per a cada AODL. 

 
 

El present Annex correspon a 
 

l'AODL 2. IMPULS D'UN CLÚSTER ALIMENTA RI 
 

 

1. MARC SECTORIAL 
 

1.1. IMPULS A LES INDUSTRIES ALIMENTARIES 
 

L'alimentari és un sector amb grans grups empresarials, de capital local i estranger, 

de llarga tradició i innovadors, amb marques reconegudes i amb lideratge nacional i 

internacional. 

Des de la Unió Europea s'han dedicat esforços econòmics i estructurals per tal 

d'impulsar l'economia dedicada al sector alimentari, com el cas de la iniciativa 

FoodDrink Europe, que resumeix el seu treball des de la indústria europea en un 

informa estratègic. 

Segons l'informe, el mesurament de la competitivitat i les tendències de la indústria 

en els resultats econòmics de la indústria d'aliments i begudes de la UE mostra que es 

tracta del sector manufacturer més gran d'Europa, tant en termes de facturació (965 

milions d'euros) com d'ocupació (generant 4 1 milions de llocs de treball). De manera 

que estem davant un pilar real de l'economia de la UE. La indústria ha mantingut 

nivells de creixement positiu en l'economia de la UE superant la gran majoria  



 

 

dels altres sectors de fabricació de la UE des del pic de la recessió el 2008, tant en 

termes de  producció com d'ocupació. 

No obstant això, tot i que la indústria està mostrant signes positius en els volums de 

producció, la inversió en R+D, les quotes de mercat d'exportació i la productivitat del 

treball, una avaluació de l'acompliment de la indústria en termes de competitivitat a 

tot el món mostra que va al darrere de les seves principals competidores 

internacionals, tant si ens referim a mercats madurs com a mercats  

emergents. 

L'informe detalla una combinació de factors que han donat lloc a aquesta posició 

competitiva d'estancament incloent, en particular, la manca d'una política industrial 

de la UE per al sector de l'alimentació; l'absència d'un veritable mercat únic per a 

l'alimentació i la necessitat d'un millor funcionament de la cadena alimentària. 

 

En l'informe, els fabricants han cridat per al desenvolupament i la implementació 

d'una política industrial de la UE per als aliments per donar suport a la competitivitat 

de la indústria, tant en el mercat únic (competitivitat interna) com a nivell mundial 

(competitivitat externa). Els operadors d'aliments insten a la UE que prengui les 

mesures necessàries amb una política industrial de la UE per als aliments per: 

• la realització d'un mercat únic per a l'alimentació que aporti una major seguretat 

jurídicai coherència per als operadors de tot el mercat de la UE, incloent un millor 

funcionament de la cadena de subministrament d'aliments en termes de 

relacions més justes B2B al llarg de la cadena de subministrament, un millor 

accés al finançament i l'eliminació dels colls d'ampolla existents a la  

R+D. 

• assegurar millors oportunitats d'accés al mercat per als productes alimentaris i 

begudes de la UE, especialment en els països emergents. 

 

Directiva europea en matèria agrícola: 

La Política Agrícola Comuna de la UE compleix molts objectius: 

• ajuda als agricultors a produir suficients aliments per a Europa 

• garanteix que els aliments siguin segurs (per exemple, a través de la traçabilitat) 

• protegeix els pagesos en l'excessiva volatilitat de preus, i de les crisis de mercat 



 

 

• els ajuda a invertir en la modernització de les seves explotacions 

• manté comunitats rurals viables, amb economies diversificades 

• manté i crea llocs de treball en la indústria alimentària 

• protegeix el medi ambient i el benestar dels animals 

 

Canvis en la Política Agrícola 

 

La Política Agrícola de la UE ha evolucionat considerablement en les darreres dècades.  Les 

successives reformes han portat als pagesos a basar la seva producció a la demanda del 

mercat i no a les decisions vingudes de Brussel·les.  Les reformes més recents han inclinat 

les prioritats cap a: 

• les pràctiques agràries més sostenibles 

• la recerca i la divulgació dels coneixements 

• sistema de les Nacions Unides més just d’ajudes als agricultors 

• posicions més fortes dels agricultors en la cadena alimentària 

 

Altres fites importants 
 

•  ajudar als consumidors a triar els aliments amb coneixement de causa gràcies a 

sistemes d'etiquetatge de qualitat de la UE que, en indicar l'origen geogràfic i l'ús 

d'ingredients o mètodes tradicionals (inclosa la producció ecològica) també fan 

que els productes agrícoles europeus siguin competitius en els mercats mundials 

•  fomentar la innovació en l'agricultura i en la transformació d'aliments, amb 

l'ajuda de projectes d'investigació europeus 

•  impulsar les relacions comercials justes amb els països en desenvolupament, 

suspenent les subvencions a les exportacions de productes agrícoles europeus i 

facilitant les exportacions amb destinació a la UE 

•  la producció mundial d'aliments haurà de duplicar-se d'aquí al 2050 

 
 
 
 
 



 

 

Finançament de l'agricultura europea 

La política agrícola és un dels àmbits en que els països de la UE van acceptar 

plenament centralitzar les seves competències. La responsabilitat és, doncs, de la UE 

en el seu conjunt. 

A més, Catalunya és un referent internacional en gastronomia i restauració; hi ha 

agents al llarg de tota la cadena de valor; hi ha una forta tradició i diversitat en 

productes agrícoles i ramaders i la fira Alimentària, que és un dels salons 

d'alimentació i de les begudes més importants i amb més prestigi en l'àmbit nacional 

i internacional (Programa d'Impuls a les Indústries Alimentàries. Estratègia Indus- 

trial de Catalunya. Generalitat de Catalunya). 

La indústria alimentària agrupa un conjunt d'activitats força heterogènies, que van 

des de la primera transformació de primeres matèries d'origen animal i vegetal fins la 

producció de productes sofisticats com ara els aliments funcionals. 

Malgrat ser considerat un sector madur, la demanda està canviant d'acord als nous 

hàbits socials. La globalització i l'intercanvi cultural introdueixen una major varietat 

culinària. Els consumidors passen més temps fora de casa, fet que fa créixer el canal 

d'hoteleria, restauració i càtering. Així mateix, cada vegada es dóna més importància 

a la relació entre alimentació i salut. 
 

Per tal d'incrementar la quota de mercat, les empreses alimentàries intenten adaptar-

se a les preferències del consumidor oferint una major diversitat, productes de 

preparació i consum fàcil, aliments funcionals i ecològics, i envasos amb formats 

pràctics i sostenibles. Algunes xifres i aspectes destacats en aquest àmbit són els 

següents: 
 

•  sector format per 2.600 empreses, que generen una xifra de negoci de 22.23o 

milions d'euros i donen ocupació a 75.600 persones 

•  en termes relatius, representa a prop del 18% de la xifra de negoci i més del 16% 

de l'ocupació de la indústria acatalana. Fet que el situa com un dels primers 

sectors manufacturers 

Per a tot això, es fa imprescindible comptar amb una visió i una estratègia de país que 

permeti a Catalunya i a tots els seus agents aprofitar la capacitat tractora d'aquest 

sector i totes les potencialitats del seu entorn per situar-se a mitjà i a llarg termini 

com a una referència mundial en l'àmbit de l'alimentació. 



 

 

Recordar, finalment, que la indústria alimentària a Catalunya s'inclou dins dels àmbits 

sectorials estratègics per a la Política Industrial que formen part del Programa 

d'Especialització Intel·ligent RIS3, Research and Innovation Smart Specialitzation 

Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. EL CONCEPTE DE CLÚSTER 

Agrupació  d'empreses  i  institucions  relacionades  entre  elles,  que  pertanyen  a  un 

mateix  sector  o segment  de  mercat,  que  es  troben  properes  geogràficament  i  que  

col·laboren  per  tal  de  ser  més competitives (M. Porter). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 

 

2.1. SÍNTESI DELS PRINCIPALS DOCUMENTS ESTRATÈGICS 
VIGENTS 

Síntesi dels principals documents estratègics vigents: 

2.a. Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf, 2014-2020 (Document 

validat pel Consell d'Alcaldies de la Comarca, el 13 de març de 2015): 
 



 

 

- Estratègia Pa. 02. Construir el Parc Agrari del Garraf 
 

- Estratègia Pa. 03. Impulsar els sectors agraris 
 

- Estratègia Pr. 06. Fomentar el quilòmetre zero 
 
 

2.b. PAM 2015-2019 (Document definitiu, abril 2016): 
 

- Eix 2. Ocupació i Promoció Econòmiques (5 estratègies, 12 objectius, 36 actuacions) 
 

- 2.1. Impulsar l'activitat econòmica a la ciutat 
 

- 2.1.6.  Afavorir el comerç de proximitat 
 

- 2.2. Fomentar i millorar les polítiques locals d'ocupació i treball 
 

- 2.2.1. Millorar l'ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se al mercat 
de treball 

- 2.3. Donar suport a l'economia i a l'emprenedoria social i solidària des de la 

perspectiva del bé comú 
 

- 2.4. Potenciar els productes de proximitat i de qualitat 

- 2.4.1.  Posar  en  valor  l'oferta  de  qualitat  dels  mercats  i  mercadals  

municipals  així  com  de  la gastronomia local vinculada als productes de 

proximitat 
 
 

2.c. Pla Estratègic d'Activitat Econòmica VNG 2025: 

- 1.3.5.  L'activitat  econòmica  basada  en  l'explotació  agrícola  dels  recursos  

naturals,  com  ara l'obtenció  de  productes  del  mar  i  de  la  terra,  cal  

considerar-la entre els aspectes prioritaris de la planificació, sobretot pel seu 

potencial promotor d'ocupació 
 

3. MODELS DE DESENVOLUPAMENT PER AL TERRITORI 
 

El clúster alimentari com a element clau de l’economia circular. 

Quan es perd l'alimentació, tots els recursos que van entrar en la seva producció es 

perden - incloent els  preuats  recursos  naturals  com  l'aigua  i  el  combustible. No 



 

 

només  representen  una  oportunitat perduda  per  alimentar  una  població  mundial  

en  creixement,  sinó  que  també  té  conseqüències ambientals i econòmiques 

negatives. El clúster de l’alimentació ha de treballar activament per evitar  

la pèrdua d'aliments que sorgeixin durant el procés de producció. La indústria 

també s'esforça per preservar el valor dels recursos, com l'aigua, l'energia i els 

materials, que va entrar en la producció dels aliments. 

 

1.-  La  prevenció  de  les  pèrdues  d'aliments  mitjançant  l'optimització  dels  

processos  de fabricació,  la  formació  dels  empleats  i  la  innovació  en  

nous  productes  a  partir  de  les restes dels subproductes i ingredients. 

Moltes organitzacions estan prenent mesures concretes per  evitar  les  pèrdues  

d'aliments  durant  el  processament. En  l’economia  circular,  la  industria 

alimentaria està tractant d'identificar les causes dels residus  d'aliments  en  els  

quals  es  produeix  i estan  optimitzant  els  seus  sistemes  de  producció  per  

evitar  que  sorgeixin. La  capacitació  del personal  per  evitar  el  malbaratament  

d'aliments,  com  per  exemple  mitjançant  la  sensibilització, també és un pas clau en 

aquest projecte. 

Quan les pèrdues d'aliments no poden ser recuperades i posades de nou en la línia 

de producció, el clúster de l'alimentació ha d’explorar altres usos alimentaris, com 

ara purés, sopes i melmelades. 

 

2.-  Aliment  comestible  no  vendible  es  redistribueix  per  alimentar  la  

gent.  El  concepte d’economia circular ha d’introduir de forma activa les mesures i 

innovacions per evitar les pèrdues d'aliments  que  es  produeixin  durant  el  procés  

de  producció. No  obstant  això,  el  menjar  o  el  seu embalatge  en  ocasions  

poden  resultar  danyats  durant  el  procés  de  producció,  pel  que  és 

perfectament comestible, però no aptes per a la venda. 

En  aquests  casos,  la  iniciativa  ha  de  desenvolupar  diverses  accions  per  animar  a  

la  industria  de l’alimentació a trobar canals alternatius, com la donació d'aliments o 

en els mercats, per redirigir els excedents d'aliments a les persones. 

 

3.  Els  subproductes  s'utilitzen  com  a  aliment  per  a  animals  i  com  actius  

per  a  altres indústries, mentre que els residus es poden convertir en adob 

i energia.  Quan els canals d'excedents d'aliments per a ser consumits per 



 

 

persones no estan disponibles, l'alimentació animal és una bona alternativa, ja que 

indirectament es remunta a la cadena alimentària.  L'aliment per a  

animals també proporciona una manera de valorar les retallades i altres productes 

que no són aptes per al consum humà. 

Mentrestant,  la  producció  de  residus  d'aliments  i  begudes  es  pot  convertir  en  

adob,  que  ajuda  a enriquir el sòl per a nous ingredients per ser conreades. A més, 

l'energia dels residus agrícoles també es pot utilitzar com una font d'energia 

renovable. 

4.- El disseny de packaging innovador pot contribuir a la reducció dels 

residus d'envasos, sinó  que  també  ha  d'ajudar  a  millorar  l'impacte  

mediambiental  global  del  producte. 

Encara  que  tenint  en  compte  la  varietat  de  funcions  que  ha  de  realitzar  

l'embalatge,  el  cluster alimentari  ha  de  prendre  mesures  per  millorar  el  

rendiment  mediambiental  global  dels  seus productes i els seus envasos. 

L’embalatge  ajuda  a  evitar  el  malbaratament  d'aliments  i  estendre  la  vida  útil  

dels  productes alimentaris  i  begudes  a  través  de  la  funció  protectora  vital  que  té,  

per  ajudar  a  garantir  que  la seguretat i la qualitat dels productes alimentaris i 

begudes es mantenen des de la producció fins al consum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Promoure  accions  i  inversions  per  recuperar  i  reutilitzar  l'aigua,  la  

calor  i  el  vapor, sense  comprometre  la  seguretat  alimentària.  Una  

economia  circular  tracta  de  preservar  el valor dels  recursos, com  l'aigua  i  

l'energia,  pel  major  temps  possible.  El  processament  d'aliments implica  una  sèrie  



 

 

d'operacions  en  les  que  l'aigua  i  l'energia  són  requisits  essencials,  com  ara  el 

rentat, cocció i coure al vapor. 

Des del clúster de  l’alimentació  es  promourà  la  concreció  d’esforços  i  inversions  

importants  per  a garantir  el  tractament  d'aigües  residuals  i  recuperació  d'energia.  

Aquestes  accions  permeten  que l'aigua i l'energia puguin ser recuperats i 

reutilitzats, ja sigui dins de la fàbrica, on sigui permès per les lleis d'higiene dels 

aliments, o per altres usuaris. 

 

Les llars representen la major part dels residus d'aliments de la UE. Els residus 

d'aliments a la llar és una preocupació fonamental per a tots els membres de la 

cadena alimentària, perquè quan el menjar es malgasta tots els recursos i esforços 

invertits en la producció del producte són malgastats. 
 

•  El sector industrial alimentari ha d’ajudar els consumidors a evitar el 
malbaratament d'aliments, contribuint  a  campanyes  de  sensibilització,  
proporcionant  informació  sobre  la  manera d'optimitzar  l'ús  i  
emmagatzematge  de  productes  alimentaris  i  l'adaptació  de  porcions  per 
satisfer les necessitats dels consumidors. 

 

•  Proporcionar una varietat de mides de les porcions (per exemple, paquets de 
porcions individuals i paquets familiars) ajuden els consumidors preparar la 
quantitat adequada d'aliments per satisfer les seves necessitats 

 

•  A l'envàs indicacions ajuden els consumidors mesuren la quantitat adequada 
d'aliments, mentre que  les  instruccions  ajuden  als  consumidors  per  optimitzar  
l'emmagatzematge  i  preparació d'aliments. 

 

Per   un  creixement  més  sostenible  i  la  innovació  per  a  una  economia  circular  de  

recursos  a  la indústria de l’alimentació es recomana: 
 

• L'adopció de mesures de prevenció de residus d'aliments que abastin tota la 
cadena alimentària 

 

• La implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU 
sobre els residus d'aliments a la UE 

 

• El desenvolupament d'una metodologia de mesurament dels residus d'aliments 
comuna de la UE d'acord amb els estàndards mundials 

• Explorar  opcions  per  millorar  la  comprensió  de  marcat  de  la  data  i  sense  
comprometre  la seguretat alimentària i qualitat 

 

•  Maximitzar el valor de la matèria primera en permetre que més materials 
romanguin productes o per ser classificats com a subproductes 



 

 

 

•  Promovent la millora contínua del comportament ambiental dels productes 
alimentaris i begudes al llarg del seu cicle de vida 

 

•  Fixar els criteris de contractació pública ecològica que observen sostenibilitat 
global del cicle de vida dels productes alimentaris i begudes de forma coherent, 
objectiva i científicament fiable 

 

• Mantenir  els  residus  en  energia  com  a  opció  de  gestió  de  residus  quan  
estigui  justificat  per concepte del cicle de vida 

 

• Promoure la inversió en recerca i desenvolupament 
 

• Centrant-se en l'educació dels consumidors i el canvi d'actitud del públic cap a la 
minimització de residus 

 

4. ALTRES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERACIÓ 

4.a.  Si  ens  fixem  en  l'estructura  econòmica  de  la  ciutat  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  

a  grans  trets  la fotografia  resultant  ens  indica:  un  sector  primari  petit  en  

dimensió,  però  comprès  per  productes agrícoles i pesquers de qualitat;  un sector 

industrial  estancat;  i,  un  sector  serveis  que  no  para  de créixer 

4.b. En el context català, i tenint en compte les obligades singularització i 

especialització que han de jugar les ciutats mitjanes de l'entorn metropolità, el 

sector primari de Vilanova i la Geltrú -que hem definit petit en dimensió, però 

comprés per productes agrícoles i pesquers de qualitat-, és un actiu però que no 

tothom disposa 

4.c. Per altre cantó, si ens fixem en el model de ciutat que es tira endavant des del 

govern local, els items  comerç  de  proximitat,  turisme  familiar,  port  i  façana  

marítima,  gastronomia,  cultura  i capitalitat són els més definidors 

4.d. La tipologia i el perfil dels aturats locals és un element que s'ha de tenir també en 

compte (Veure al respecte l'apartat Ocupació i Mercat de Treball d'aquest Pla d'Acció) 
 
 
5. CONCLUSIONS DEL PLA D'ACCIÓ 

5.a. Llistat d'actors i agents territorials (públics i privats), que sota el lideratge de 

l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serien cridats a 

participar-hi: 
 



 

 

• Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, en un primer moment 
 

• Confraries de Pescadors de Sitges (Garraf) i Calafell (Baix Penedès), en un segon 
moment 

 

• Productors agrícoles de la ciutat (empreses, autònoms), en un primer moment 
 

• Productors agrícoles de la comarca, en un segon moment 
 

• Productors de productes derivats: vitivinícoles, de transformació de productes 
primaris, etc. 

 

• Gremi de Restauració de Vilanova i la Geltrú 
 

• Associació Comerç Viu 
 

• Organitzadors de fires tipus Temps de Vi, per exemple 
 

• Altres (institucionals, públics i privats) 
 

5.b. Síntesi del projecte: 

Proposar-se crear ocupació a partir de les potencialitats territorials existents en el 

sector primari (subsectors pesquer i agrícola) i, sobretot, pensant en el perfil dels 

segments majoritaris dels aturats, no només vol dir tractar d'incrementar les 

respectives produccions agrícoles i pesqueres per les vies de la qualitat i la quantitat. 

A més d'assegurar-ne les actuals produccions locals mitjançant polítiques 

públiques de suport  ad hoc, vol dir tractar de diversificar-les promovent empreses 

transformadores, accentuar els lligams amb el comerç i la gastronomia locals, etc. 

Apuntar, finalment, que en el Pla de Treball Anual que s'adjunta, es detallaran 

aspectes relatius a la periodització, continuïtat, pressupost, seguiment i avaluació de 

la proposta que es presenta. 
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INTRODUCCIÓ 

 
És objecte del present document, establir el marc de referència per a la Contractació 
de tres nous AODLs per a l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Per raons tècniques de redacció, presentem una part comuna a tots els AODLs 
sol·licitats (Introducció i Diagnosi socioeconòmica), i la resta de punts es presentes en 
dos annexos, un per a cada AODL.  
 

El present Annex correspon a  
l’AODL. IMPULS D’ACCIONS FORMATIVES I OCUPACIONALS INNOVADORES  

A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 



 

 

1. MARC SECTORIAL 

 

1.1. INDÚSTRIES DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
Les indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de l’automoció i les 

activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, l’energia, 

l’electrònica, els nanomaterials, internet, la telefonia mòbil, etc. 

 
Definició del Sector de les Indústries de la Mobilitat Sostenible segons la RIS3CAT 

 
Segons la Unió Europea, el transport és un sector clau d'activitat: aporta una important 

contribució a l'economia (4,8% del valor afegit brut per al conjunt dels Vint-i-vuit, equivalent a 

548.000 milions d'euros) i genera més d'11 milions de llocs de treball a Europa. La Comissió 

té com a objectiu desenvolupar i promoure polítiques de transport eficients, segures i 

sostenibles, que creuen les condicions per a una indústria competitiva i generadora d'ocupació 

i prosperitat. 

La mateixa Comissió, en el seu document «Full de ruta cap a un espai únic europeu de 

transport», recomana canvis fonamentals en el pensament polític i va acompanyat d'una sèrie 

d'objectius i iniciatives concrets:  

• Aconseguir en tota Europa la connectivitat òptima entre diferents formes de transport. 

• Fer avançar els treballs de construcció de la Xarxa Transeuropea de Transports. 

• Impulsar la inversió en transports garantint que els entorns normatius europeu i nacional.  

• Instruments innovadors de finançament per a les infraestructures de transport. 

• Impulsar una integració entre els diferents sectors del transport . 

• Desenvolupar normes europees comunes sobre seguretat del transport.  

• Ultimar el projecte del Cel Únic Europeu i completar el quart paquet ferroviari. 

• Treballar mà a mà amb les principals empreses del sector dins d'associacions públic-

privades 

 

A escala estatal, i segons la tercera edició de l'Observatori del Transport i la Logística a 

Espanya (OTLE), L’any 2014 el sector transport experimenta una recuperació en sintonia amb 

el creixement del PIB. El transport en 2014 es va recuperar amb més intensitat que el PIB, 

amb el que es reverteix la tendència oposada durant els anys de la crisi. La despesa en 

activitats de R+D en transport va ser baix en 2013 en relació amb altres sectors. Cal destacar 

però, que malgrat la caiguda de la inversió, el nombre d'empreses i personal que s’hi dedica 



 

 

s'ha mantingut estable i l’alta productivitat en patents, indicadors de que les activitats de 

R+D+i, són d'alta qualitat. 

A nivell Català, la Generalitat de Catalunya, ha desenvolupat estudis sobre els seus 7 àmbits 

sectorials líders. Les indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de 

l’automoció i les activitats relacionades, però també té implicacions en l’electroquímica, 

l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, internet, la telefonia mòbil, etc. 

 
El sector de l’automoció, en sentit industrial estricte, factura a Catalunya uns 14.000 

milions d’euros i ocupa més de 40.000 persones. No obstant això, en un sentit més 

ampli, els negocis relacionats amb la mobilitat sostenible, tal com s’ha definit, s’estima 

que arriben a 45.000 milions de facturació i 230.000 ocupats. 

 

Aquest àmbit sectorial inclou la fabricació de 

materials de transport terrestre de persones i 

mercaderies, amb un èmfasi en tot allò que fa 

referència a una mobilitat més sostenible i 

connectada. Per aquest motiu, inclou, en un 

primer cercle, la indústria dels vehicles (Seat i 

Nissan), els de ferrocarrils (Alstom i Siemens),  

els de motocicletes (Rieju) i els seus proveïdors 

de primer nivell (com ara Ficosa o Bosch).  

Un segon cercle el formen empreses que pro- 

porcionen serveis de mobilitat, com les de lloguer 

d’automòbils, el RACC, les de transport  

(Transports Metropolitans de Barcelona), les de 

missatgeria (MRW), de recollida i tractament de  

residus (Urbaser) i altres. Un enfocament 

sostenible  

de la mobilitat ha de comptar també amb un tercer 

cercle d’empreses dedicades a l’energia en 

aquest camp. Per últim, l’àmbit queda definit per 

un quart  

cercle d’empreses d’infraestructures i 

comunicacions.  

Al voltant de tot aquest àmbit cal tenir en compte  

també la nombrosa presència a Catalunya  



 

 

d’entitats relacionades i de suport com els centres tecnològics especialitzats en mobilitat 

(IDIADA i ASCAMM); els clústers (com el de l’automoció o el ferroviari); les associacions 

empresarials (AMEC); l’Ajuntament de Barcelona (molt actiu en aquest camp); o altres (com la 

Societat de Tècnics d’Automoció-STA).  

 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants en el sector de les Indústries de la 

mobilitat, motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres, el Port de 

Vilanova, un CFGM de manteniment d’embarcacions, el centre de manteniment de 

RENFE, un CFGM de manteniment de material ferroviari, estudis universitaris 

relacionats i un escola de manteniment d’aeronaus. 

 

A continuació es presenta el llistat dels principals actors i iniciatives presents al municipi: 

• Port de Vilanova. El Port de Vilanova i la Geltrú pertany a la Direcció General de Ports de 

la Generalitat de Catalunya i és el tercer en importància de Catalunya. Combina tots els 

usos que pot tenir un port (mercaderies, pesca i lúdic). A més, disposa de 12.400m2, 

destinats a   ser centre lúdic i comercial d’ús obert al públic . 

• CFGM manteniment embarcacions. L’Institut F.X. Lluch i Rafeques ubicat al municipi 

Vilanoví, realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment de vaixells esportius i 

d’esbarjo. Aquests estudis capaciten per realitzar el muntatge, el manteniment i la 

reparació de la maquinària i els equips dels vaixells d’esbarjo i dels serveis portuaris, així 

com per realitzar el servei tècnic de postvenda de vaixells d’esbarjo.  

• Centre de manteniment de RENFE. L’actual ADIF disposa al municipi de Vilanova i la 

Geltrú d’un important centre de manteniment dels seus vehicles. Aquest centre, ubicat a 

escassos metres del centre de la ciutat, compta també amb el Museu del Ferrocarril.  

• CFGM Manteniment de material rodant ferroviari. L’Institut F.X. Lluch i Rafeques ubicat 

al municipi Vilanoví, realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment de material 

rodant ferroviari. La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir 

maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb els 

reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de 

prevenció de riscos laborals i respecte ambiental 

• Estudis EPSEVG. L’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú és el 

Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Aquesta escola està especialitzada, entre 

d’altres,  en graus de l’àmbit Industrial i disposa d’un Màster Sistemes Ferroviaris i Tracció 



 

 

Elèctrica. 

� EFAV de l’IMET. L’any 1985 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar, a través 

del seu centre de formació ocupacional, CFO La Paperera, accions formatives en el 

camp de la mecànica d’avions. L’any 1992 aquesta formació va ser reconeguda per la 

Direcció General d’Aviació Civil (DGAC) com a Curs de Tècnic de Manteniment 

d’Aeronaus, segons la normativa nacional. Actualment, l’EFAV es troba autoritzada 

per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) i, segons la part 147 de la normativa 

EASA, pot impartir els anomenats cursos de formació bàsica per a l’obtenció de la 

llicència B1.1. 

 

 



 

 

1.2. INDÚSTRIES DE LA QUÍMICA, ENERGIA I RECURSOS 

 

El sector de la química, l'energia i els recursos inclou la indústria química (sense 

comptar la farmacèutica i de l'alimentació) i les infraestructures i serveis relacionats 

amb aquesta. També inclou la gestió dels recursos energètics, de l'aigua i els residus, 

així com la indústria i serveis relacionats amb aquests recursos. Per al present PLA 

d’ACCIÓ, ens centrarem en la indústria i serveis relacionats amb l’energia. 

Definició del Sector de la Química, l’Energia i els Recursos segons la RIS3CAT 

 

La Unió Europea te present que tot el món s’ha d'adaptar a creixents dificultats per accedir 

als recursos minerals i energètics, i encara que puguin existir noves reserves de petroli i gas, 

la seva extracció es veurà dificultada per problemes mediambientals. Per a Europa, aquesta 

situació fa urgent replantejar el proveïment energètic. En aquest sentit, els reptes més enllà de 

l'horitzó 2020 per a la Comunitat europea son: Una política energètica estable a llarg termini, 

millorar la nostra seguretat energètica, una estratègia a llarg termini: el marc 2030, 

l'europeïtzació de la política energètica i fomentar l’estalvi energètic.  

 

El sector elèctric espanyol ha sofert una profunda transformació amb l'aprovació de la Llei 

54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, la qual va suposar l'inici de liberalització del 

sector, l'establiment d'un mercat de negociació de l'energia i la reducció de la intervenció 

pública. La norma bàsica actual, la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric 

s’impulsa la competència efectiva en el sector, introduint un augment de la competència, 

millora la posició del consumidor quant a la informació disponible i facilitant canvis de 

subministrador. El sector s'enfronta a grans desafiaments en els propers anys: 

 

• Optimització intel·ligent de les xarxes energètiques i interacció amb clients.  

• Energies més netes i renovables.  

• Gestió de fusions i adquisicions per créixer.  

• Gestió amb èxit de projectes de capital i infraestructures.  

• Millora del rendiment i optimització del dia a dia.  

• Màxim aprofitament de l'entorn regulatori.  

• Canviar la dinàmica del mercat.  

• Sostenibilitat, canvi climàtic i seguretat de subministrament.  

• Reclutar i retenir a una plantilla qualificada.  



 

 

A nivell Català, segons els estudis dels 7 àmbits sectorials líders catalans, el sector de les 

indústries de la mobilitat sostenible, es destaca la següent caracterització del sector català: 

 

El conjunt de les indústries dins de l’àmbit de la química, l’energia, l’aigua i els residus 

a Catalunya, suposa una facturació aproximada de 27.000 milions d'euros i una 

ocupació de 49.000 llocs de treball.  

 

Quant al sector energètic, el programa inclou la producció d’energies primàries (p. ex., 

Repsol), la transformació de l’energia (p. ex., Endesa), el seu transport i emmagatzematge (p. 

ex., Red Eléctrica), la seva distribució (p. ex., Endesa Distribución) i la seva comercialització 

(p. ex., Som Energia). Així mateix, es contempla el sector industrial lligat a l’energia, com ara 

els materials per a la construcció i l’aïllament (p. ex., Roca), els equipaments per a l’edificació 

(p. ex., Baxi) o els equipaments industrials (p. ex., Simon). Per últim, també hi són considerats 

els serveis associats: enginyeries i consultories (p. ex., Sener), serveis per a energies 

renovables (p. ex., Abantia Sun Energy), auditories (p. ex., Applus), arquitectes (p. ex., Pich 

Arquitectes), serveis energètics (p. ex., Enertika), constructores d’infraestructures 

energètiques (p. ex., FCC) i empreses d’instal·lació i manteniment (p. ex., Istem). 

 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del sector econòmic de les 

Indústries de la química, energia i recursos (principalment de l’energia), motiu pel qual, 

el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres aquestes iniciatives son: l’Agència 



 

 

Local de l’Energia, el Projecte Sumem Energies, La iniciativa UIA, el Projecte URBAN, 

estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

 

A continuació es presenta el llistat dels principals actors i iniciatives presents al municipi: 

• Agència local d’energia. Vilanova i la Geltrú disposa d’una Agència Local de l’energia, 

que vetlla per facilitar informació i conceptes sobre temes energètics als seus ciutadans. 

• Projecte sumem energies. Aquest projecte social liderat per l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú posa en coordinació els departaments municipals de medi ambient i inclusió social 

per tal d’optimitzar esforços en el camp de l’eficiència energètica i l’accés de tots els 

ciutadans a aquest recurs. 

• La iniciativa UIA. Aquesta iniciativa del FEDER, ha d’obrir entre finals de 2016 i principis 

de 2017 una convocatòria per a projectes pilot innovadors en matèria d’Economia Circular 

i Mobilitat Urbana, entre d’altres. L’Ajuntament Vilanoví, es planteja presentar una 

candidatura a aquesta línia de treball. 

• Projecte Urban. Es tracta d’un projecte presentat a la convocatòria estatal dels fons 

FEDER per a Estratègies de Desenvolupament Urbà i Integrat. Aquest projecte, liderat per 

la Diputació de Barcelona i compost per sis ciutats, entre les quals es troba Vilanova i la 

Geltrú,  tracta sobre l’aplicació de sensors per a millorar l’eficiència energètica. Actualment 

a l’espera de la resolució de la convocatòria, i es té garantit el seu inici durant el 2017 

degut a la previsió de fons feta per la Diputació de Barcelona.  

• Estudis EPSEVG. L’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú és el 

Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. Aquesta escola està especialitzada, entre 

d’altres,  en graus de l’àmbit Industrial, impartint estudis com per exemple el Grau en 

Enginyeria Elèctrica i el Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i 

Electrònica Industrial. 

• CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.  L’Institut F.X. Lluch i Rafeques 

ubicat al municipi Vilanoví, realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions 

Elèctriques i Automàtiques. L’objectiu del CFGM és dotar a l’alumne/a de capacitats i 

competències com muntar i mantenir equips i Instal·lacions de distribució i 

subministrament d’energia elèctrica a mitjana i baixa tensió, instal·lacions singulars en 

l’àmbit dels edificis, equips i instal·lacions electrotècniques automatitzades, màquines 

elèctriques estàtiques i rotatives i dur a terme l’administració, gestió i comercialització en 

la petita empresa o taller. 



 

 

• CFGM de Manteniment Electromecànic.  L’Institut F.X. Lluch i Rafeques ubicat al 

municipi Vilanoví realitza el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic. 

L’objectiu del CFGM és dotar a l’alumne/a de competències com: Muntar i mantenir 

maquinària i equip electromecànic, sistemes elèctric i electrònic de maquinària i equip 

industrial, Conduir i mantenir l’equip industrial de línies de producció automatitzades i dur 

a terme l’administració, gestió i comercialització d’una petita empresa o taller. 

 

1.3. INDÚSTRIES CULTURALS I BASADES EN L’EXPERIÈNCIA 

 
 

El sector de les indústries culturals i basades en l’experiència de Catalunya està format 

per aquelles que tenen a veure amb viure experiències quan es realitza el consum d’un 

bé o servei. Entre aquests negocis es poden citar, les indústries creatives i culturals, 

entre les quals cal destacar l'edició, les arts gràfiques, les arts multimèdia, l'audiovisual 

i la producció d'àudio i vídeo o els que s'agrupen a l'entorn del servei a un col·lectiu, 

com el de productes infantils. També en formen part sectors com el turisme i els 

esports. 

 

Definició del Sector de les Indústries culturals i basades en l'experiència segons la RIS3CAT 

 

A nivell europeu i segons dades de la Comissió Europea (COM 2012/537), representaven el 

2010 el 3,3 % del PIB d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de persones (un 3% del total de 

l’ocupació). A la majoria dels països d’Europa, un percentatge elevat de les empreses del 

sector són Pimes i estan formades, en la seva majoria, per gent relativament jove.  

 

A nivell Català, la Generalitat de Catalunya, ha estudiat els seus 7 àmbits sectorials líders, 

entre els quals es troba el sector de les Indústries culturals i basades en l'experiència. Aquest  

àmbit agrupa tres grans sectors amb molta presència a Catalunya: les indústries  culturals i de  

la  comunicació, els serveis turístics i el sector de l’esport. Les indústries culturals i de la  

comunicació inclouen també els serveis de creativitat funcional, més dirigits a empreses 

(B2B).  

 

S’estima que a Catalunya, l’àmbit està representat per unes 62.000 empreses, amb més 

de 300.000 ocupats i una facturació d’uns 24.000 M€. De la facturació total, 6.000 M€ 



 

 

corresponen a les indústries de la cultura i la comunicació, 5.000 als serveis creatius a 

les empreses, 11.000 als serveis turístics i 2.000 al sector de l’esport. 

 

Més concretament, les indústries culturals i de la comunicació inclouen els grups editorials i   

de comunicació (Planeta i Godó) i de  producció (Endemol), així com equipaments culturals 

(MNAC), els esdeveniments culturals (Sonar), el clúster audiovisual i les  activitats del  

Departament de Cultura de la Generalitat. Els serveis de creativitat funcional estan formats, 

per empreses de comunicació i màrqueting (Havas Media), arquitectes i dissenyadors, així 

com les activitats de la Secretaria de Comunicació de la Generalitat.  

 

Els serveis de turisme estan formats per hotels (Catalonia), restaurants i food-service (com 

Serhs),  companyies de transport (Julià), empreses d’aviació (Vueling), equipaments (Port 

Aventura),  portals web (Atrápalo) i les administracions públiques competents (Direcció 

General de Turisme de la  Generalitat). Per últim, el sector de l’esport inclou, les indústries de 

productes esportius (Gas Gas), els clubs esportius (Futbol Club Barcelona), els equipaments 

(Circuit de Barcelona – Catalunya), el clúster Indescat, empreses de comunicació (Mundo 

Deportivo) i l’administració pública competent (Secretaria General de l’Esport de la 

Generalitat). 

 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del sector de les indústries 

creatives i basades en l’experiència, motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest 

projecte. Entre les iniciatives de la ciutat hi ha l’aplicació Vilanova Plus, la comunitat 

digital creativa Crea&Co, la xarxa d’espais cowork, la fabrica de la creació o espai 

maker, els projectes Play Lab i Tecnokids, i un pla de formació en TICC.  

 
A continuació es presenta el llistat dels principals actors i iniciatives presents al municipi: 
 

• Crea&co: comunitat digital creativa. Consisteix en crear una eina col·laborativa que 

permetrà a autònoms, empresaris i microempreses interactuar a nivell web per així poder 

desenvolupar conjuntament idees o projectes, en una comunitat que girarà al voltant d'un 

banc de continguts al voltant de l’àmbit de l'esperit emprenedor.  

• Xarxa d'espais coworks. El projecte de la xarxa de coworks de vilanova, va iniciar-se al 

2011 amb l'objectiu de crear una comunitat d'emprenedors, d'innovadors i d'una xarxa 

d'espais de coworking disseminats per la ciutat per allotjar projectes molt diversos 

emmarcats en diferents àmbits com les aplicacions mòbils, la sostenibilitat o la creativitat. 



 

 

• Fàbrica de la creació / espai maker. Aquesta acció s'està valorant des de fa gairebé un 

any, i es considera com un complement per a l'ecosistema de cowork. 

• App vilanova plus. L’aplicació municipal vilanova plus vol consolidar-se recolzant-se en 

nous serveis que s’estan treballant amb coworkers. A tall enumeratiu es basen en la 

geocalització de serveis municipals o la incorporació de les balises denominades 

ibeacons. 

• Tecnokids. Tecnokids, és una iniciativa que tracta sobre impartir cursos d'informàtica per 

a nens, amb la motivació de preparar els nens d'avui per a les necessitats del demà de la 

millor manera possible. Es tracta de fer arribar als nens una sèrie de dispositius d'última 

generació (portàtils o ipads) a les escoles i presentar una varietat de cursos amb el millor 

programari educatiu i aplicacions disponibles. Els cursos estan dissenyats per donar 

suport al nou pla d'estudis d'informàtica, amb un enfocament en la codificació i 

alfabetització digital. 

• Pla director en formació ticc. El pla director de la formació ticc (tecnologies de la 

informació, la comunicació i la creativitat) a vilanova i la geltrú, conclou que la ciutat 

disposa d'una gran quantitat d'oportunitats externes i de fortaleses pròpies, que porten a 

pensar que disposa de tots els ingredients per a convertir-se en un referent en formació 

en matèria de TICC. 

Cal destacar la tasca realitzada en aquest sector per l’AODL que es va contractar l’any 

passat i que presenta sol·licitud de pròrroga per enguany. 

Una de les principals tasques que ha desenvolupat l’AODL per a la Dinamització del sector de 

les Indústries Creatives de Vilanova i la Geltrú, ha estat l’elaboració de l’informe: «La 

Comunitat Creativa a Vilanova i la Geltrú». 

 

El document recull les principals conclusions de l’estudi desenvolupat com a part del seu Pla 

de Treball 2016. Les dades que es presenten son resultat d’una enquesta dissenyada 

específicament per a la identificació de les empreses i emprenedors locals que formen part de 

la comunitat creativa de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d’una comunitat integrada per diferents 

sectors d’activitat que van des del disseny, a les arts visuals, les indústries culturals, 

professionals dels mitjans de comunicació, creadors d’aplicacions, videojocs, etc.  

 



 

 

Part d’aquesta comunitat, serien potencials agents d’innovació per hibridar-se amb els sectors 

tradicionals com el del transport i l’eficiència energètica. I aquest fet es confirma per algunes 

de les dades exposades en el citat informe: 

• Pel que fa al perfil de les empreses en la seva gran majoria es tracta de microempreses. 

El volum total de treballadors ocupats en aquestes és de 212 persones, 56 dones i 156 

homes. 

• Cal destacar entre aquest volum de recursos humans que del total des 212 treballadors, 

38 són majors de 45 anys (17,9%) i 54 menors de 30 (25,4%). 

• Un 62% de les empreses manifesten tenir presència en mercats exteriors (més enllà dels 

mercats catalans i espanyols). En el cas dels emprenedors del Cowork el nivell 

d’internacionalització de l’activitat és del 84%. 

• Un 98% dels enquestats assegura incorporar elements de creativitat en els seus 

processos, i un 94% dels enquestats assegura incorporar elements d’Innovació en els 

seus processos. 

• Les fonts d’entrada del coneixement un 92% dels enquestats assegura que l’obté amb 

recursos propis. D’aquest total un 40% combina aquests recursos propis amb recursos 

aliens. 

• D’aquest col·lectiu, hi ha un cert interès per temes com: Especialització (55%), 

Internacionalització (26%), Sostenibilitat i eco eficiència (15%), Economia circular (8%). 

 

2. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 

2.1. ÀMBIT EUROPEU I INTERNACIONAL 

 

El 2016 és una data clau per als governs locals i regionals. És el moment en el qual les 

Nacions Unides posen ciutats i pobles en el punt de mira mitjançant la celebració de la 

conferència sobre habitatge i desenvolupament sostenible urbà, Habitat III, un esdeveniment 

internacional celebrat cada 20 anys que posa en valor el paper dels ajuntaments en matèria 

de desenvolupament i sostenibilitat. 

 



 

 

Després de l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per part de 

l'Assemblea General de les Nacions Unides (setembre 2015) i de l'Acord de París contra el 

Canvi Climàtic, COP 21 (desembre 2015), Habitat III representa una  oportunitat per definir el 

paper de les ciutats en la implementació d'aquests grans acords i alhora influir en el disseny 

dels eixos sobre els que descansarà la política local i regional dels propers anys. 

 

Posteriorment, i pel que es refereix a la innovació en el seu sentit més general, la Comissió 

Europea va definir, per al període 2014-2020, un enfocament integrat de tots els fons de la 

política de cohesió, en especial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), 

mitjançant un marc estratègic comú i amb una fixació clara de sectors prioritaris i de resultats 

que cal assolir. Els estats membres i les regions han d'elaborar estratègies de recerca i 

innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart 

specialisation, RIS3) que potenciïn, d'acord amb la metodologia fixada per la Comissió 

Europea, les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s'ajustin millor al seu 

potencial d'innovació, sobre la base dels actius i les capacitats del territori. 

 

La Unió Europea treballa per fer d’Europa un territori capaç de competir amb els grans centres 

econòmics mundials, els Estats Units, el Japó i les potencies emergents com ara el Brasil, 

Rússia, l'Índia o la Xina. Per aconseguir-ho, la prioritat immediata és tornar a créixer i crear 

llocs de treball, sense oblidar desafiaments molt importants com la competència global, el 

canvi climàtic o l’envelliment de la població.  

 

L’estratègia Europa 2020 és la resposta de la Comissió Europea a aquests grans reptes i se 

centra en la promoció d’un creixement industrial intel·ligent, sostenible i integrador. Per 

aconseguir-ho, la Comissió Europea reorienta la política de cohesió, fent que els estats i les 

regions treballin en un procés d’especialització intel·ligent que es coneix com a RIS3. 

 

 

2.2. ÀMBIT CATALÀ 

 

L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 

(RIS3CAT) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i els 

programes d’R+D i Innovació per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el 

desenvolupament de projectes innovadors. 



 

 

La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de 

Catalunya aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014, resultat de més d'un any de treball 

interdepartamental, i s’emmarca en l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full de 

ruta del Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model 

econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. 

 

Per avançar cap a la 

Visió 2020, la RIS3CAT 

Defineix quatre objec- 

Tius estratègics, i ca- 

dascun d’aquests es 

correspon amb un eix 

d’actuació. 

 

L’agenda RIS3 dóna molta importància a la implicació de tots els actors del sistema 

(empreses, universitats, administració i societat civil) en el procés. Per tot això, la Generalitat 

de Catalunya, a través de la Direcció General d’Indústria demana la participació d’empreses i 

altres agents econòmics a l’hora de definir l’estratègia específica de cadascun d’aquests 

àmbits. 

 

2.3. LA COMARCA DEL GARRAF 

 

De la Planificació estratègica a la Comarca del Garraf, cal destacar 3 documents, dels quals 

s’extreuen les conclusions en el present apartat: 

• EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL DEL GARRAF. Aquest 

document, té per objecte de desenvolupar els aspectes territorials dels Acords pel 

Desenvolupament Econòmic del Garraf de març de 2012. Tot i que encara no està 

finalitzat, està disponible la diagnosi que es va desenvolupar entre el 2012 i el 2014. 

Aquest document previ recomana que fer front als següents condicionants: 

◦ Donar solució a necessitats socials i econòmiques derivades del model heretat; 

◦ Els elements amb els quals es treballava en el territori ara  no tenen efecte; 

◦ Els medis públics d’inversió són escassos i, per tant, han de ser estratègicament 

assignats i no permetran grans projectes; 

◦ Tenim una realitat construïda recent vacant o infrautilitzada que hem de reflexionar 



 

 

com viabilitzar, incorporar, estructurar. 

El document també fa referència al compliment de nivells acceptats de sostenibilitat 

ambiental, social i econòmica el model socioeconòmic definit pels pactes del Garraf i pel 

que fa a la factibilitat econòmic-social s’analitza des dels següents descriptors: Eficiència 

material i energètica, de cicle, social, de viabilitat, complementarietat i d’ordinalitat. 

• PLA ESTRATÈGIC DEL PENEDÈS 2015. Per primer cop, l’anomenat Gran Penedès, 

integrat per l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, és vist com un tot sobre el qual 

treballar estratègicament en matèria de territori, economia i persones i cohesió social. El 

document busca una “lògica comuna” per a les quatre comarques i acabar amb les 

divisions territorials perquè els ciutadans treguin el màxim profit. El pla va entrar en una 

fase d’informació pública i es tancarà abans de l’estiu, un cop rebi el retorn dels agents de 

les quatre comarques, tot i que es concep com un document obert. Els Eixos estratègics 

que el componen són: 

◦ Promoure de la participació de manera activa, directa, plural i continuada. 

◦ La definició de l’àmbit Penedès. 

◦ Incorporar en els diferents models territorials els principis de la nova cultura del 

territori. 

◦ Apostar per la preservació, ordenació, desenvolupament i gestió dels espais 

agrícoles. 

◦ Incorporar nous criteris orientadors per la definició de les activitats econòmiques. 

◦ Impulsar i promoure l’estratègia del “km zero” o de proximitat. 

• EL PLA DE MANDAT 2015-2019 DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF. El Pla de 

Mandat vigent ha estat elaborat a partir de l’acord de govern de l’agost del 2015, dels 

grups comarcals de CiU i del PSC, que van posar de relleu la voluntat de governar de 

manera conjunta pensant en la globalitat de la comarca del Garraf, amb els ajuntaments i 

amb els ciutadans i ciutadanes que són beneficiaries dels serveis i activitats que es 

desenvolupen al Consell Comarcal del Garraf. Els valors que conformem el govern 

comarcal del Consell Comarcal del Garraf, segons l’acord de govern que esmentàvem 

anteriorment, són: 

◦ Suport i reconeixement al municipalisme i treball en xarxa,  

◦ Contribució a la fortalesa de les institucions democràtiques,  

◦ Treball per uns serveis públics de qualitat al servei de la cohesió social,  



 

 

◦ Progrés per una comarca amb municipis més justos i igualitaris,  

◦ Política comarcal per a sumar i com a eina de contribució a la transformació de ciutats 

i pobles. 

 
La planificació estratègica del Garraf i el seu àmbit d’influència més directe (Penedès), 

està actualitzada i vigent fins al 2020. En els tres documents analitzats, s’apunta la 

necessitat de: 

• Treball en xarxa i complementarietat entre municipis 

• La necessitat de treballar per la cohesió social 

• Promoció de models econòmics sostenibles 

 

2.4. EL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

En aquest apartat es presenta l'encaix del present PLA D'ACCIÓ en el context estratègic de la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú. Els dos documents principals són: 

• EL PAM 2015-2019. L’actual govern de Vilanova i la Geltrú és regeix pel «PLA 

D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019». Aquest document va ser aprovat definitivament el 

mes d’abril de 2016, i contempla 4 eixos, 23 estratègies, 62 objectius i 200 accions. De 

tots els objectius del PAM, cal destacar: 

◦ Treballar de forma integral per a la inclusió social i contribuir a que les persones més 

vulnerables puguin fer front a la cobertura de les necessitats bàsiques. 

◦ Fomentar la participació i la col·laboració de la comunitat educativa, millorar la qualitat 

educativa i consolidar Vilanova i la Geltrú com a ciutat campus del coneixement. 

◦ Garantir l’accés de tota la ciutadania a les activitats culturals, promoure la creació 

artística cultural, professional i amateur i potenciar la memòria històrica de la ciutat. 

◦ Donar resposta a les necessitats i demandes reals d’un major nombre de joves de la 

ciutat i fomentar l’envelliment actiu 

◦ Impulsar el Pla de desenvolupament econòmic i social del Garraf i el Pla estratègic 

d’activitat econòmica. Acompanyar a empreses i emprenedors en els seus projectes, 

impulsar nous nínxols d’activitat econòmica, dotar la ciutat d’infraestructures 

tecnològiques, apostar per la façana marítima i afavorir el comerç de proximitat. 

◦ Millorar l’ocupabilitat de les persones per accedir o mantenir-se al mercat de treball 



 

 

◦ Fomentar l’emprenedoria social i Potenciar l’economia solidària 

◦ Buscar noves eines d’acostament de l’Ajuntament a la ciutadania, posar en valor 

l’oferta de qualitat dels mercats i mercadals municipals així com de la gastronomia 

local, Fomentar l’estalvi energètic 

◦ Defensar la capitalitat de Vilanova i la Geltrú com a referent en el marc del nostre país 

 

Així doncs, son objectius prioritaris del PAM de VNG 2015-2019 la inclusió social, la 

qualitat educativa, les activitats culturals i creatives, l’ocupació juvenil i l’envelliment 

actiu, crear nous nínxols d’activitat econòmica i l’emprenedoria social. Amb el 

compliment dels objectius marcats, es donaria compliment al 37% dels objectius 

marcats per a la present legislatura municipal.  

 

• EL PLA ESTRATÈGIC VNG 2025. L'any 2013 es va iniciar la redacció del Pla Estratègic 

d'Activitat Econòmica (VNG 2025). El document, ha de determinar les estratègies, 

directrius i accions a implementar en relació amb la projecció de l’activitat econòmica al 

municipi. El Pla estableix un horitzó temporal a llarg termini, fixat en l’any 2025. Entre el 

2015 i 2016, s’ha desenvolupat el procés d’anàlisi corresponents a l’Eix 1 i 2: 

 

◦ Ciutat Mediterrània. La regió euro mediterrània és un compendi d’oportunitats per als 

territoris circumstants que mostrin una major capacitat; això vol dir, que siguin 

capaços de projectar-se, posar en valor els seus avantatges competitius i 

comparatius, captar l’interès d’inversors i promotors d’activitat empresarial. 

 
◦ Ciutat Acollidora. La ciutat ha de garantir les millors condicions de vida i una base 

consolidada de benestar per a les persones que hi resideixen. La part més humana 

resideix en la seva actitud vers el compromís social, tot generant models i 

inculcant aquests valors de responsabilitat, pensant en les persones i en l’entorn. 

 
En els darrers mesos del 2016, està previst que es desenvolupin els tres eixos restants. 

Aquests contemplen els següents àmbits: 

 
◦ Ciutat Creativa. Vilanova i la Geltrú disposa dels elements essencials per esdevenir 

un entorn amb creativitat; és a dir, un espai que fomenti les actituds i els exercicis 

creatius i que esdevingui un bon trampolí a les idees. L’àmbit de la formació es mostra 

solvent pel que fa a les etapes de l’ensenyament reglat. També l’hàbit de la innovació 



 

 

ha de tenir un desenvolupament propi i destacat en el Pla Estratègic. Una ciutat no 

pot ser innovadora per ella mateixa si no hi ha esperit innovador entre els seus 

residents i si no s’integra la cultura innovadora en les empreses radicades, també en 

les institucions.  

 
◦ Ciutat Activa. La ciutat activa és el resultat de les iniciatives públiques i privades que 

hi concorren, propiciades per un marc afavoridor de les dinàmiques emprenedores, de 

la innovació, de la producció i també del consum. 

 
◦ Ciutat de les Oportunitats. Una ciutat té raó de ser en les persones que hi resideixen, 

conviuen i contribueixen. El nivell de satisfacció de les persones tindrà a veure amb 

les expectatives que es desprenen del mateix entorn; com ara l’accés als serveis 

bàsics i avançats i les oportunitats de creixement personal i professional. 

 
En l’àmbit de l’empresa es consideraran aquelles directrius estratègiques que 

poden afavorir l’activitat, pensant en les micro, les petites i les mitjanes empreses, també 

els autònoms, i sense obviar les empreses de majors dimensions que encara rauen en 

el municipi i que requereixen un diàleg distint, també acollidor i propici.  

 

Parlarem de l’ocupació com a conseqüència del paràgraf precedent però també com a 

efecte de les accions implementades per les estratègies de ciutat creativa i ciutat activa, 

sobretot la formació i la vitalització dels sectors i l’auge d’activitats emergents. 

 

Pla Estratègic d'Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú (VNG 2025), defineix les 

línies de treball per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat Mediterrània, Acollidora, 

Creativa, Activa i font d’Oportunitats.  

 

3. COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 

 

3.1. PLA ESTRATÈGIC VNG 2025 

 

El citat Pla Estratègic VNG 2025 és un dels principals exemples de cooperació públic-

privada a Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic VNG 2025 ha estat dut a terme sota el 

lideratge de l’Ajuntament Vilanoví (Administració pública).  



 

 

 

Aquest lideratge s’ha dut a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, i amb una 

estreta col·laboració amb l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès. 

ICompta amb l'adhesió de diferents organitzacions privades amb influència al municipi com ho 

són: Canal Blau, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú, Diari de 

Vilanova, Eix Diari, Estació Nàutica, Gremi d’Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú, 

Institut d’Estudis Penedesencs, UPC · Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i 

Viu Comerç, entre d’altres. Entre el 2013 i el 2015, es van dur a terme 6 sessions de 

prospecció amb un total de 77 participants. Amb aquesta col·laboració, es van establir els 

eixos estratègics, ja comentats. 

 

3.2. EL CONCEPTE DE COWORK 

 

El concepte va néixer en Sant Francisco en 2005 a causa dels canvis en l'economia. Els 

espais de Cowork són oficines compartides en les quals professionals autònoms, 

teletreballadors i empresaris es donen cita per treballar, i on els gestors de l'espai intenten 

connectar i crear oportunitats professionals i personals entre i per als seus membres.  

 

La gran diferència d'aquest espai singular pel que fa als centres de negoci és la figura del 

gestor, la persona que treballa a temps complet perquè es donin dinàmiques de col·laboració 

entre els membres. En el cas de l’Espai de Cowork de Vilanova i la Geltrú, ubicat a Neàpolis, 

l’Ajuntament proporciona espais a preus competitius i una immillorable connexió entre agents. 

Es tracta d’un clar exemple de cooperació públic-provada liderada per una administració 

pública.  

 

Hi ha treball, però cada vegada menys ocupació: les grans empreses cada vegada 

treballen més amb plantilles reduïdes i externalitzen molts apartats de la seva 

producció. Petits equips poden fer-li la competència a grans companyies. El Cowork: 

respon a una necessitat que no estava coberta fins ara pel mercat. 

 

3.3. EL CONCEPTE DE FAB LAB 

 

Un Fab Lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un espai de producció d’objectes 

físics a escala personal o local que agrupa màquines controlades per ordinadors. La seva 

particularitat resideix en la seva grandària i en la seva fort vinculació amb la societat. 



 

 

 

 

Els Fab Labs són uns espais d’experimentació en el camp de la producció que 

s’integren dins dels contexts locals on és localitzen. Per tant, existeix una gran 

diversitat entre els objectius, projectes i realitzacions, models de negoci i articulacions 

locals segons cada Fab Lab.  

 

3.4. EL CONCEPTE DE LIVING LAB 

 

Un «Living Lab» és un ecosistema d'innovació oberta centrat en l’usuari, sovint operant en un 

context territorial (p. ex. ciutat, comarca, regió), integrant innovació i recerca dins d'una 

societat. Un gran impulsor d’aquest concepte és l’organització internacional EnoLL (European 

Network of Living Labs). 

 

El concepte de Living Lab és basa en un sistema centrat en l’usuari que integra recerca 

i processos d'innovació. Aquests són integrats a través de la co-creació, exploració, 

experimentació i avaluació d'idees innovadores, escenaris, conceptes i artefactes 

tecnològics relacionats  en casos d'ús de vida reals.  

 

Per això, un «living lab» constitueix un entorn experiencial, en el qual s’aplica el concepte 

d’aprenentatge experiencial, on els usuaris són immersos en un espai social creatiu per 

dissenyar i experimentant el seu propi futur. Els «living lab» també podrien ser utilitzats per 

polítics, empreses i ciutadans per dissenyar, explorar, experimentar i refinar controls i 

polítiques noves en escenaris de vida real per avaluar els seus impactes potencials abans de 

les seves implementacions. A Vilanova i la Geltrú, s’ha treballat en aquest sentit de manera 



 

 

parcial, i s’està en contacte amb l’estratègia SmartCat, que promou un Living Lab a Nivell 

Català. 

 

4. MODELS DE DESENVOLUPAMENT PER AL TERRITORI 
 

4.1. DEL CONTEXT GLOBAL AL LOCAL 

 

El terme glocalització és el resultat de la unió de les paraules: globalització i 

localització. Per definició, el terme fa referència a l'individu, al grup, a l'organització i a 

la comunitat que és capaç i pot "pensar en global i actuar de manera local". El terme 

mostra la capacitat de les persones de crear ponts entre allò local i allò global. 

 

La importància de la suma dels valors locals és la base d'una nova planificació estratègica 

que té en compte, d'una banda, el reconeixement de la capacitat competitiva de determinat 

territori en relació amb l'entorn immediat i, d'una altra, la capacitat de reconstrucció dels 

espais a partir de la base. Aquesta complementarietat es dóna en interès mutu. La suma 

d'elements competitius en territoris pròxims pot generar una millora de la competència a 

escala mundial. L'àrea d'influència d'un aeroport intercontinental, el rol regenerador de 

xarxes com l'AVE, o la massa crítica de població per a desenvolupar un esdeveniment 

d'abast mundial, són exemples que van conformant noves relacions i estructures a partir 

d'iniciatives locals. D'aquesta manera, s'està treballant un model que s'iguala al concepte 

d'Internet: el món és un conjunt de xarxes on conviuen 

fenòmens econòmics, polítics, accions socials, etc.  La 

glocalització seria, segons Ronald Robertson, la recuperació 

de les dimensions socials i culturals de la globalització.  Un 

exemple que el mateix autor cita és l’èxit d’alguns músics 

locals que en poc temps es converteixen en un èxit mundial, 

i aviat són acusats de “vendre’s al poder”, sense ponderar la 

importància que pot tenir aquest impacte d’un fet local en el món global. 

 

Alcaldes i alcaldesses de la regió de Barcelona ja discuteixen sobre l'impacte d'aquests 

processos internacionals als seus àmbits de treball local, i actualment treballen en posar en 

comú les prioritats dels seus territoris a fi d'acordar una declaració conjunta. 

 



 

 

A Vilanova i la Geltrú, s’ha treballat sobre aquest concepte de manera intermitent sota el 

projecte Neàpolis UP!, el qual vol ser una oficina de projecció internacional del municipi que 

vetlli per a optimitzar l’aprofitament de les oportunitats internacionals que sorgeixen per als 

municipis, i en conseqüència per als seus ciutadans. Un exemple d’aquest aprofitament és 

l’anomenat Eix Diagonal. Es tracta del conjunt de les ciutats de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, 

Igualada i Manresa. L’equip, hem presentat una sol·licitud conjunta per a un projecte FEDER 

liderat per la Diputació de Barcelona, i s’han estudiat altres convocatòries. 

 

4.2. EL CONCEPTE DE “SOCIAL INNOVATION” 

 

El Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) defineix la innovació social com 

"qualsevol enfocament, pràctica, intervenció, producte o servei, desenvolupat per qualsevol 

institució, organització o comunitat, l'aplicació del qual resol un problema, una necessitat o 

una aspiració de la societat, tot canviant les relacions socials o transformant un marc cultural.” 

Aquesta forma 

d’innovació es 

defineix per la seva 

finalitat: respondre 

a reptes de la 

societat tot oferint 

solucions 

diferenciades.  Ja 

sigui de caràcter 

tecnològic, de 

producte, 

d’organització o de 

mercat, la innovació 

social té sentit en 

un marc de 

desenvolupament 

ecològic, econòmic i humà.  Innovar socialment suposa aportar un benefici mesurable a una 

comunitat i, per tant, requereix d’una definició clara del seu impacte potencial i del seu cicle de 

vida. 

 



 

 

La innovació social sovint és el resultat d'un esforç col·lectiu, on el motor rau en la 

voluntat de compartir i transferir coneixement, d'estendre la innovació desenvolupada 

al major nombre possible de persones, espais i agents socioeconòmics.  

 

4.3. EL CONCEPTE D’ECONOMIA CIRCULAR 

 

El present model econòmic lineal de “prendre, fer, rebutjar” es basa a disposar de grans 

quantitats d'energia i altres recursos barats i de fàcil accés, però està arribant ja al límit de la 

seva capacitat física. L'economia circular és una alternativa atractiva i viable que ja han 

començat a explorar diferents empreses. Aquest model és impulsat, entre d’altres per "The 

Ellen MacArthur Foundation» a nivell internacional i a nivell Català pel Departament de 

Territori Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

 

Per definició, l'economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que 

els productes, components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor a tot 

moment. Aquest concepte distingeix entre cicles tècnics i biològics. 

 

Tal com la imaginen els seus creadors, l'economia consisteix en un cicle continu de 

desenvolupament positiu que conserva i millora el capital natural, optimitza l'ús dels recursos i 



 

 

minimitza els riscos del sistema en gestionar una quantitat finita d'existències i uns fluxos 

renovables. A més, funciona de forma eficaç en tot tipus d'escala. 

 

L'economia circular proporciona múltiples mecanismes de creació de valor no vinculats al 

consum de recursos finits. En una veritable economia circular, el consum solament es 

produeix en cicles biològics eficaços; d'altra banda, l'ús substitueix al consum. Els recursos es 

regeneren dins del cicle biològic o es recuperen i restauren gràcies al cicle tècnic. Dins del 

cicle biològic, diferents processos permeten regenerar els materials descartats, malgrat la 

intervenció humana o sense que aquesta sigui necessària. En el cicle tècnic, amb la suficient 

energia disponible, la intervenció humana recupera els diferents recursos i recrea l'ordre, dins 

de l'escala temporal que es plantegi. Mantenir o augmentar el capital suposa característiques 

diferents en tots dos cicles. 

 

L'economia circular es basa en tres principis clau: Preservar i millorar el capital natural,  

optimitzar l'ús dels recursos i fomentar l'eficàcia del sistema. Si ben els principis de l'economia 

circular actuen com a principis d'acció, les següents característiques fonamentals descriuen el 

que seria una economia estrictament circular: Dissenyar sense residus, augmentar la 

resiliència per mitjà de la diversitat, treballar cap a un ús d'energia de fonts renovables, pensar 

en «sistemes». 

 

5. OBJECTIUS 
 

5.1.  RESUM DE LA DIAGNOSI  

 

Cal entendre el desenvolupament local del territori com un conjunt d’iniciatives o projectes 

integrats que tenen com a objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i 

dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens del 

territori i la cooperació públic-privada, estimulin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant 

ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions 

territorials locals. 

El present document: Pla d’Acció per a l’Impuls d’un nou model d’Economia Innovadora 

a VNG, d'ara en endavant PLA D’ACCIÓ, te per objecte, establir el marc de referència per a la 

Contractació d’un nou AODL per a l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es donarà compliment als requeriments de la Guia de 



 

 

prescripcions tècniques 2016 i tindrà en compte els diferents actors del desenvolupament 

local. 

L’àmbit territorial del PLA d’ACCIÓ és el municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual acull 

més del 45% de la població del Garraf. A més està ben connectada, i per tant influencia i és 

influenciada per les ciutats de Barcelona, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Igualada i 

Manresa. 

La situació socioeconòmica del territori es caracteritza per les següents dades: 

• Tant per la comarca del Garraf com pel municipi de Vilanova i la Geltrú, es detecta: 

◦ Un decreixement poblacional (-0,5% al Garraf i -0,5% a VNG) 

◦ Una població estrangera principalment procedent d'Europa (54% al Garraf i 42% a 

VNG) 

◦ Una edat mitjana similar a la catalana, al voltant dels 41 anys.  

• La taxa d'atur registrada al Garraf al llarg del 2014 és del 15,81%, i la de Vilanova i la 

Geltrú 17,74%, superiors a la taxa catalana (14,72%) però inferior a la taxa estatal 

(19,05%). Val a dir, que en ambdós àmbits s’ha donat un increment respecte el 2013.  

• Tant al Garraf com a Vilanova i la Geltrú, la majoria de la població aturada es troba entre 

els 45 i 59 anys i disposen d'estudis acadèmics inferiors o equivalents a l'educació 

obligatòria. 

• En ambdós àmbits, s'ha donat un augment de la contractació, tot i que es de caràcter 

temporal, focalitzada en la població de 30 a 44 anys i en el sector dels serveis.  

• Pel que fa als autònoms, continuen la tònica ascendent del 2013, sobretot als serveis. 

Els sectors econòmics a Catalunya ha dut a la pràctica aquesta agenda a través del 

RIS3CAT, que identifica 7 àmbits sectorials prioritaris. D’aquests, s’han identificat a Vilanova i 

la Geltrú: 

 

• Les indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de l’automoció i 

relacionats, però també l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, 

internet, la telefonia mòbil, etc. A nivell europeu, el transport és un sector clau: aporta una 

important contribució a l'economia (4,8% del valor afegit brut) i genera més d'11 milions de 

llocs de treball a Europa. A nivell estatal, l’any 2014 experimenta una recuperació de la 

mobilitat en sintonia amb el creixement del PIB. A Catalunya, el sector factura a Catalunya 

uns 14.000 milions d’euros i ocupa més de 40.000 persones. No obstant això, en un sentit 

més ampli, els negocis relacionats amb la mobilitat sostenible, tal com s’ha definit, 



 

 

s’estima que arriben a 45.000 milions de facturació i 230.000 ocupats. Vilanova i la Geltrú, 

compta amb actors rellevants dintre del sector de les Indústries de la mobilitat, motiu pel 

qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres, el Port de Vilanova, un CFGM de 

manteniment d’embarcacions, el centre de manteniment de RENFE, un CFGM de 

manteniment de material ferroviari, estudis universitaris relacionats i un escola de 

manteniment d’aeronaus. 

• El sector de la química, l'energia i els recursos inclou la indústria química, la gestió 

dels recursos energètics, de l'aigua i els residus i les infraestructures i serveis relacionats 

amb aquests. D’aquest ampli sector ens centrarem en la par de l’energia. A tot el món 

s’han de superar les dificultats per accedir als recursos: l’extracció de petroli i gas cada 

cop és més difícil. En els últims anys la UE ha invertit molt a diversificar els seus 

subministraments i rutes de transport d'energia. A nivell estatal, la norma bàsica actual, 

impulsa la competència en el sector, introduint un augment de la competència, millorant la 

posició del consumidor quant a la informació disponible i facilitant els processos de canvi 

de subministrador. El conjunt de les indústries dins d'aquest àmbit, a nivell Català, suposa 

una facturació aproximada de 27.000 milions d'euros i una ocupació de 49.000 llocs de 

treball. Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del sector econòmic de 

les Indústries de la química, energia i recursos (principalment de l’energia), motiu pel qual, 

el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres aquestes iniciatives son: l’Agència 

Local de l’Energia, el Projecte Sumem Energies, La iniciativa UIA, el Projecte URBAN, 

estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

• El sector de les indústries culturals i basades en l’experiència està format per 

indústries que tenen a veure amb viure experiències quan es realitza el consum d’un bé o 

servei. Entre aquests negocis es poden citar, les indústries creatives i culturals (edició, 

arts gràfiques, arts multimèdia, audiovisual i la producció d'àudio i vídeo). També formen 

part el sector del turisme i l’ esport. A nivell europeu, representaven el 2010 el 3,3 % del 

PIB d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de persones. S’estima que a Catalunya, 

l’àmbit està representat per més de 62.000 empreses, amb més de 300.000 ocupats i amb 

una facturació d’uns 24.000 milions d’euros. Vilanova i la Geltrú, compta amb actors 

rellevants dintre del sector, motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre les 

iniciatives de la ciutat hi ha l’aplicació Vilanova Plus, la comunitat digital creativa Crea&Co, 

la xarxa d’espais cowork, la fabrica de la creació o espai maker, els projectes Play Lab i 

Tecnokids, i un pla de formació en TICC. Cal destacar la tasca realitzada en aquest sector 

per l’AODL que es va contractar l’any passat i que es presenta sol·licitud de pròrroga per 

enguany.  



 

 

El marc estratègic estudiat es caracteritza per: 

• A nivell internacional i europeu, l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides (setembre 2015) i de 

l'Acord de París contra el Canvi Climàtic, COP 21 (desembre 2015). Actualment,  Habitat 

III representa una oportunitat per definir el paper de les ciutats en la implementació 

d'aquests acords i influir en el disseny dels eixos de la política local i regional dels propers 

anys. 

• A nivell català, la RIS3CAT (estratègia de recerca i innovació per a l’especialització 

intel·ligent de Catalunya) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les 

actuacions i els programes d’R+D i Innovació per al període 2014-2020 i dóna suport a la 

generació i el desenvolupament de projectes innovadors.  

• A nivell comarcal, del Garraf i el seu àmbit d’influència més directe (Penedès), està 

actualitzada i vigent fins al 2020. En els tres documents analitzats, s’apunta la necessitat 

de: Treball en xarxa i complementarietat entre municipis, La necessitat de treballar per la 

cohesió social i la Promoció de models econòmics sostenibles. 

• A nivell local, l’estratègia es basa en els objectius prioritaris del PAM de VNG 2015-2019 

la inclusió social, la qualitat educativa, les activitats culturals i creatives, l’ocupació juvenil i 

l’envelliment actiu, crear nous nínxols d’activitat econòmica i l’emprenedoria social. També 

es basa en el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú (VNG 2025), 

defineix les línies de treball per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat Mediterrània, 

Acollidora, Creativa, Activa i font d’Oportunitats.  

El ja citat Pla Estratègic VNG 2025, és un dels principals exemples de cooperació público-

privada a Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic VNG 2025 ha estat dut a terme sota el 

lideratge de l’Ajuntament Vilanoví (Administració pública). Aquesta principal iniciativa es 

complementa amb el Cowork de Neàpolis. El Cowork: respon a una necessitat que no estava 

coberta fins ara pel mercat, ja que les grans empreses cada vegada treballen més amb 

plantilles reduïdes i externalitzen molts dels apartats de la seva producció i cada vegada més, 

els petits equips poden fer-li la competència a grans companyies. Per aquests canvis i per les 

necessitats de les noves microempreses i dels autònoms és precisament pel que s'està 

donant l'actual explosió de coworks. Aquesta situació actual, es vol potenciar amb el concepte 

de Fab Labs (espais d’experimentació en el camp de la producció) i Living Lab (sistema 

centrat en l’usuari que integra recerca i processos d'innovació tant públic com privats).  

 



 

 

El model innovador que es presenta a Vilanova i la Geltrú, és important que es basi en: 

• El terme glocalització és el resultat de la unió de les paraules: globalització i localització. 

Per definició, el terme fa referència a l'individu, al grup, a l'organització i a la comunitat 

que és capaç i pot "pensar en global i actuar de manera local". El terme mostra la 

capacitat de les persones de crear ponts entre allò local i allò global. 

• La innovació social sovint és el resultat d'un esforç col·lectiu, on el motor rau en la 

voluntat de compartir i transferir coneixement, d'estendre la innovació desenvolupada al 

major nombre possible de persones, espais i agents socioeconòmics.  

• L'economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que els productes, 

components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor a tot moment. Aquest 

concepte distingeix entre cicles tècnics i biològics. 

«En resum, es tracta de treballar en l'assentament de les bases dels nous models 

econòmics, sostenibles i innovadors, de manera que es generin nous nínxols 

econòmics a partir dels sectors tradicionals, no només de de Vilanova i la Geltrú, si no 

de tots els pobles de la comarca del Garraf, es tracta de sumar esforços per renovar el 

motor industrial de la comarca.» 

 

5.2. ANÀLISI DAFO 

 

A partir de les dades aportades en el present PLA D'ACCIÓ, s'ha elaborat la següent taula. 

Aquesta recull un anàlisi DAFO de la situació actual. 

 

Amenaces Oportunitats 

• El concepte per participació públic-provada de 

Fab Labs (espais d’experimentació en el camp 

de la producció), ja fa temps que es treballen en 

àmbits internacionals, nacionals i catalans. Tot i 

que és un àmbit conegut, no s’ha treballa fins 

ara, fet que suposa una posició desfavorable 

per a la comarca. 

• El model innovador sota el terme glocalització 

és el resultat de la unió de les paraules: 

globalització i localització. Per definició, el 

• El SOC desplega el programa d’AODLs amb 

un enfocament del desenvolupament local del 

territori com un conjunt d’iniciatives o 

projectes integrats que tenen com a objectiu 

afavorir un procés re-activador de l’economia. 

• Les indústries basades en la mobilitat 

sostenible nivell europeu són un sector clau: 

4,8% del VAB. A nivell estatal, l’any 2014 

s’ha recuperat. A Catalunya, factura14.000 

milions d’euros i ocupa més de 40.000 



 

 

terme fa referència a l'individu, al grup, a 

l'organització i a la comunitat que és capaç i pot 

"pensar en global i actuar de manera local". El 

terme mostra la capacitat de les persones de 

crear ponts entre allò local i allò global. 

D’aquest concepte, se’n deriven dos amenaces: 

◦ L’àmbit internacional ofereix una gran 

quantitat d’oportunitats per treballar, és 

necessari seguir una estratègia clara per 

no malgastar esforços. 

◦ Com a efectes de la globalització, cada cop 

hi ha més competència i cal vetllar per 

l’excel·lència en les tasques dutes a terme 

si es volen obtenir beneficis.  

• El model innovador sota el terme economia 

circular és reparadora i regenerativa, i pretén 

aconseguir que els productes, components i 

recursos en general mantinguin la seva utilitat i 

valor a tot moment. Aquest model ja fa temps 

que es treballen en àmbits internacionals, 

nacionals i catalans. Tot i que és un àmbit 

conegut, no s’ha treballa fins ara, fet que 

suposa una posició desfavorable per a la 

comarca. 

 

persones.  

• El sector energètic, a nivell internacional es 

lluita per superar les dificultats per accedir als 

recursos. En els últims anys la UE ha invertit 

en diversificar els seus subministraments i 

aprofitament de l’energia. A nivell estatal, la 

norma bàsica impulsa la competència en el 

sector, millorant la posició del consumidor. El 

conjunt de les indústries dins d'aquest àmbit, 

a nivell Català, suposa una facturació d’uns 

27.000 milions d'euros i una ocupació de 

49.000 llocs de treball.  

• El sector de les indústries culturals i basades 

en l’experiència. A nivell europeu, 

representaven el 2010 el 3,3 % del PIB 

d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de 

persones. S’estima que a Catalunya, l’àmbit 

està representat per més de 62.000 

empreses, amb més de 300.000 ocupats i 

amb una facturació d’uns 24.000 milions 

d’euros.  

• A nivell internacional i europeu, l'aprovació 

dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i el futur Habitat III, representen 

una oportunitat per definir el paper de les 

ciutats. 

• A nivell català, la RIS3CAT defineix el marc 

per desenvolupar les actuacions i els 

programes d’R+D i Innovació per al període 

2014-2020 i dóna suport a la generació i el 

desenvolupament de projectes innovadors.  



 

 

Debilitats Fortaleses 

� Tant a Vilanova i la Geltrú com a la comarca 

del Garraf es detecta un decreixement 

poblacional (-0,5% al Garraf i -0,5% a VNG). 

� Tant a Vilanova i la Geltrú com a la comarca 

del Garraf es detecta una edat mitjana similar 

a la catalana, al voltant dels 41 anys.  

� La taxa d'atur del 2014 al Garraf és del 16%, i 

la de Vilanova 18%, ambdues superiors a la 

taxa catalana (14,7%) però inferiors a l’estatal 

(19%). 

� La taxa d'atur del 2014 al Garraf i la de 

Vilanova s’han incrementat respecte el 2013.  

� Al Garraf i a Vilanova, la majoria de la 

població aturada està entre els 45 i 59 anys i 

disposen d'estudis d’educació obligatòria o 

inferiors. 

� En ambdós àmbits, s'ha donat un augment de 

la contractació, tot i que es de caràcter 

temporal, focalitzada en la població de 30 a 44 

anys i en el sector dels serveis.  

� Pel que fa als autònoms, continuen la tònica 

ascendent del 2013, sobretot als serveis. 

� A nivell comarcal, existeix una estratègia 

vigent fins al 2020, la qual apunta la 

necessitat de: Treball en xarxa, 

complementarietat entre municipis, treballar 

per la cohesió social i la Promoció de models 

econòmics sostenibles. 

� Vilanova i la Geltrú, capital del Garraf, acull 

més del 45% de la població de la Comarca.  

� Vilanova, està connectada, i per tant 

influencia i és influenciada per Barcelona, 

Tarragona, Vilafranca del P., Igualada i 

Manresa. 

� Tant a Vilanova com el Garraf es detecta 

una població estrangera principalment 

procedent d'Europa (54% al Garraf i 42% a 

VNG). 

� Vilanova, compta amb actors rellevants 

dintre del sector de les Indústries de la 

mobilitat: el Port de Vilanova, el centre de 

manteniment de RENFE, un CFGM de 

manteniment de material ferroviari i un 

d’embarcacions, estudis universitaris 

relacionats i escola de manteniment 

d’aeronaus. 

� Vilanova compta amb iniciatives en el sector 

de les Indústries de l’energia. Entre d’altres: 

l’Agència Local de l’Energia, el Projecte 

Sumem Energies, La iniciativa UIA, el 

Projecte URBAN, estudis de l’EPSEVG i 

dos CFGM relacionats. 

� Vilanova compta amb actors en el sector de 

les indústries creatives i de l'experiència, 

com  l’aplicació Vilanova+, la comunitat 

digital Crea&Co, la xarxa d’espais cowork, 

la fabrica de la creació o espai maker, els 

projectes Play Lab i Tecnokids, i un pla de 

formació en TICC.  

� Cal destacar la tasca realitzada en el sector 

de les indústries creatives per l’AODL que 

es va contractar l’any passat i que es 

presenta sol·licitud de pròrroga per 

enguany.  



 

 

� A nivell local, el PAM contempla la qualitat 

educativa, les activitats creatives, l’ocupació 

juvenil i l’envelliment actiu, crear nínxols 

d’activitat econòmica i emprenedoria social. 

També defineixen les línies de treball per fer 

de Vilanova i la Geltrú una ciutat 

Mediterrània, Acollidora, Creativa, Activa i 

font d’Oportunitats.  

� El ja citat Pla Estratègic VNG 2025, és un 

exemple de cooperació públic-privada sota 

el lideratge de l’Ajuntament Vilanoví. 

� El Cowork de Neàpolis (Ajuntament de 

Vilanova), en funcionament des de 2011, 

respon a la necessitat de donar un lloc físic 

de treball als autònoms complementen les 

plantilles cada cop més reduïdes de les 

empreses. Al Cowork, també es treballa el 

model innovador sota el terme innovació 

social és el resultat d'un esforç col·lectiu, on 

el motor rau en la voluntat de compartir i 

transferir coneixement, d'estendre la 

innovació desenvolupada al major nombre 

possible de persones, espais i agents 

socioeconòmics.  

� El concepte per participació públic-provada 

Living Lab (sistema centrat en l’usuari que 

integra recerca i processos d'innovació tant 

públic com privats), s’ha treballat des de 

Neàpolis en els darrers anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3. ARBRE DE PROBLEMES 

 

A partir de les dades aportades en el present PLA d'ACCIÓ i resumides a l'apartat anterior, 

s'ha elaborat el següent mapa de problemes, on es concreten i estructuren els problemes que 

es detecten en l’actual model de promoció econòmica de Vilanova i la Geltrú. A partir de la 

identificació del problema central, es presenten les causes i els efectes que aquest genera. 

 

 



 

 

 

5.4. OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 

 

A partir de l'arbre de problemes presentat en el punt anterior, s'ha elaborat el següent arbre 

d'objectius, als quals es pretén donar compliment amb el present PLA DE TREBALL. 
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1. JUSTIFICACIÓ 
 

Tenint  en  compte  que  els  agents  d'ocupació  i  desenvolupament  local (AODL)  són 

tècnics/tècniques superiors  o  de grau mitjà,  que  treballen  a  temps  complet  en  un  

projecte  de desenvolupament local impulsat pels ens locals, i que la seva missió és 

dinamitzar, promoure  i executar, en concertació amb  altres agents del territori, polítiques, 

programes i projectes que afavoreixin  la  promoció  econòmica  en  el  seu  territori  

d'actuació,  cercant  un  creixement econòmic sostenible generador d'ocupació, com a Àrea 

de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens sembla que la figura d'un 

AODL és la figura idònia per tirar endavant el projecte de clúster alimentari que ens hem 

proposat de tirar endavant. 

 
 

2. OBJECTIUS 
 

2.1.  OBJECTIU GENERAL 

 

Dèiem  en  el  Pla  d'Acció que,  fixant-nos  en  la  indústria  alimentària com  a  

una  de  les  set estratègies  industrials  que  el  govern  de  la  Generalitat  de  

Catalunya  es  proposa  de  tirar endavant,  i  després  d'analitzar  en  detall  les  



 

 

característiques  de  l'estructura  econòmica  de  la ciutat de Vilanova i la Geltrú i, 

sobretot, el perfil majoritari dels aturats de la ciutat, com a Àrea de Promoció 

Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens proposàvem tirar endavant 

un projecte de creació d'ocupació que hem anomenat clúster alimentari. 

De  manera  col·lateral,  el  projecte  que  defensem  s'adiu  també  amb  un  seguit  

d'aspectes  i elements  que tenen la seva importància: sota el lideratge de 

l'administració local, i en termes pràctics, es promou el treball públic-privat; la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú, guanya capitalitat; s'actua d'acord a les 

recomanacions de diversos documents de planificació estratègica en curs; es 

proposa crear ocupació en uns perfils de difícil integració social; i, en darrer 

terme, però no per això menys rellevant, és un projecte que es complementa 

perfectament amb el bloc principal de  les  polítiques  públiques  que  està  tirant  

endavant  el  govern  de  la  ciutat  (paisatge,  turisme familiar, comerç de proximitat, 

gastronomia i cultura) 
 

2.2.  OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

Innovació econòmica, augment de la diversificació i actuar d'acord als nous 

corrents institucionals. 

 

Per  un  cantó,  ens  sembla  que  es  tracta  d'un  projecte  innovador. Contribuir a la 

solidesa de l'activitat  econòmica  territorial  en  cadascun  dels  seus  sectors  

econòmics,  d'una  banda,  i treballar per a la creació de noves empreses 

mitjançant la diversificació dels productes originals que ja disposem, d'altra banda, 

és un objectiu doble. 

Per  altre  cantó,  també  ens  sembla  que  és  un  projecte  que  s'emmarca  

plenament  en  el desplaçament  en  curs  de  les  polítiques  de  desenvolupament  

local  des  de  la  seva  lògica  més tradicional dels plans d'ocupació cap a àmbits i 

actuacions de naturalesa més comunitària, més proactiva. 

Remarcar també que no es tracta de  competir amb les grans  empreses del sector  

alimentari, sinó  de  crear  ocupació  en  el  sector  alimentari  aprofitant  les  

potencialitats  endògenes  dels subsectors del primari. 
 



 

 

3. ANÀLISI DAFO DEL PLA D’ACCIÓ 
 

A partir dels raonaments i de les dades aportades en el Pla d'Acció, que hem intentat 

sintetitzar en els dos apartats anteriors del present document (Objectiu general i Objectius 

específics), presentem  la  taula  següent,  que  recull  una  anàlisi  DAFO  de  la  situació  

actual  a  la  ciutat  de  Vilanova i la Geltrú. 

 

Taula 1. DAFO Vilanova i la Geltrú per a un clúster alimentari 

 

 

 

 

 

 
DEBILITATS 

 
FORTALESES 

 
* Dinàmica demogràfica negativa 

* Taxes  d'atur  sempre  més  
elevades  que  les provincial i 
nacional 

* Perfil dels aturats 

* Augment de la contractació de 
caràcter temporal 

* Problemes en el sector pesquer 

 

* VNG, capital de la comarca del Garraf 

* Ciutat de la segona corona metropolitana que 
necessita  elements  de  singularització  per  a  
seguir competint com a ciutat 

* Sector primari -subsectors agrícola i pesquer- 
amb productes de qualitat alta 

* Possibilitats de créixer mitjançant la  
diversificació, la   manipulació   d'aliments,   
assolir   una   major diferenciació de producte, 
millorar els vincles amb el consumidor final, i 
altres 

*   Bones   infraestructures:   carretera,   
autopista, ferrocarril i port 

* Equip de govern amb uns objectius en 
consonància amb  els  documents  de  reflexió  
estratègica  més recents 

* Estrets lligams amb altres polítiques públiques 
locals en curs 



 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

4. DESTINATARIS DEL PROJECTE 
 

5.a. - En el bloc dels destinataris cal diferenciar entre col·lectius diversos. Per un cantó, hi ha 

els aturats. Tant en el Pla d'Acció com en el present Pla de Treball Anual, hem fet menció del 

perfil majoritari  de  la  persona  aturada  a  la  nostra  ciutat  (major  de  45  anys  amb  

estudis  primaris, bàsicament). Ambdós aspectes ens  han fet adonar  de la  necessitat  de  

dissenyar  projectes  ad hoc que els puguin facilitar el seu accés al món laboral i integrar-se 

socialment. Els destinataris principals  del  projecte  que  defensem  serien,  així  doncs,  les  

persones  de  més  de  45  anys interessades en participar-hi i que tinguin, com a mínim, una 

de les característiques següents: que  portin  en  situació  d'atur  més  de  dos  anys  

consecutius  i/o  que  necessitin  reciclar-se  per accedir a un àmbit laboral diferent del que 

han estat treballant prèviament. 

 

A més dels pròpiament aturats, però, hi ha també altres col·lectius que podrien beneficiar-se 

del projecte de clúster alimentari local. Pagesos (autònoms, empreses) i Pescadors, en primer 

 
AMENACES 

 
OPORTUNITATS 

 

* Pèrdua de singularitat territorial si el 
subsector pesquer,  per  exemple,  
s'estanca  i/o  tendeix  a  la regressió 

* Excessiva dependència del sector 
serveis 

* Cronificació del perfil majoritari dels 
aturats 

* No saber aprofitar les potencialitats 
endògenes de promoció de la ciutat 

 

* Contribuir a una estructura econòmica 
local més diversificada 

* Crear ocupació mitjançant polítiques 
públiques innovadores   i   amb   un   
lideratge   clar   de   les institucions locals 

* Proximitat a mercats més enllà dels local i 
comarcal:     Barcelona     i     àrea     
metropolitana, Tarragona-Reus i àrea 
metropolitana, Eix Diagonal 

* Incidir en les noves tendències 
alimentàries: alimentació  personalitzada,  
nova  generació  de plats,  alimentació  
saludable,  nutrició  per  a  gent gran 

* Impulsar una plataforma que millori la 
visibilitat conjunta del sector 

* Millorar els vincles amb el consumidor 
final: sobretot, mercats i mercadals i 
restauració 



 

 

lloc. O sigui: els productors i treballadors dels subsectors pesquer i agrícola del primari. 

Augmentar, si s'escau, la producció, diversificar-la i millorar-ne la qualitat són aspectes que 

lògicament han de beneficiar als avui productors i treballadors dels respectius subsectors.  

Col·lateralment,  com  a ciutat, ens asseguraríem l'activitat econòmica que ens singularitza. 

 

També són destinataris del projecte la resta de productors (empreses i autònoms) de la 

varietat de  productes  relacionats  amb  la  indústria  alimentària:  restauradors,  el  comerç  

de  proximitat, empreses de càtering, etc. En definitiva, el conjunt divers d'empreses, 

autònoms i emprenedors del  territori-ciutat  que  professionalment  es  dediquen  a  qualsevol  

dels  diferents  aspectes  que configuren o conformen la producció, captura i transformació 

dels productes del mar i de la terra fins arribar als seus consumidors finals. 

 

5. CONCRECIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

5.1.  ESQUEMA ACTIVITATS PREVISTES DURANT EL PRIMER ANY 

 

Començar per assegurar-se les produccions locals passa, en un primer moment, per posar-se 

en contacte amb els pagesos i la Confraria de Pescadors. Cal conèixer els seus respectius 

punts de vista.  Cal  fer-los còmplices i partícips del projecte. Cal saber les possibilitats 

d'incorporar mà d'obra (aturats) per tal d'incrementar la producció, diversificar-la i/o enfocar-la 

cap a noves línies de producció. 

 

De  manera  que  cal  coordinar  aquesta  feina  amb  reunions  periòdiques  amb  tècnics  de 

l'administració local i tècnics dels diferents agents i actors públics i privats. 

 

Una altra activitat a desenvolupar en un primer moment, també passa per establir un calendari  

de reunions puntuals amb tècnics d'administracions superiors a la local coneixedors de 

projectes similars. 

 

Fins aquí, a grans trets, haurem pogut validar a nivell pràctic el discurs més o menys teòric 

basat en una diagnosi prèvia de l'activitat econòmica endògena. 

 

El  projecte,  d'aquesta  manera,  pot  aturar-se  aquí:  assegurant  i  millorant  les  

produccions existents, s'opta per la creació de figures tipus marca de garantia i/o catàleg de 

productes. 



 

 

 

És  una  passa,  important  i  segurament  necessària,  però  no  és  la  passa  que  ens  fixem  

com  a objectiu  general  final.  L'objectiu  amb  majúscules,  recordem-ho,  és  l'impuls  d'un  

clúster alimentari. 

 

En  un  segon  any,  en  funció  dels  resultats  aconseguits,  les  línies  de  treball  es  

diversificarien: d'una  banda,  proposar-se  obrir  noves  empreses  (transformadores  dels  

productes  primaris); d'altra banda, enfortir els lligams amb restauradors i el comerç de 

proximitat; finalment, captar i incloure  empreses  ja  existents  al  territori,  i  vinculades  a  

produccions  relacionades  amb  els subsectors del primari, per tal d'anar ampliant el ventall 

d'oferta de productes relacionats amb l'alimentació de proximitat i de qualitat. Pròpiament, 

anar creant el clúster alimentari. 

 

En aquesta segona fase es començarien a estudiar propostes de comercialització i de gestió 

del propi clúster. 

 

5.2.  FITXA PRIMER ANY I CRONOGRAMA 

 

Amb dedicació gairebé total del temps de treball de l'AODL, la fitxa del primer any o del Pla de 

Treball Anual contemplaria la realització de reunions amb productors, tècnics de 

l'administració local i administracions superiors; la selecció dels aturats, i formació; i, 

l'elaboració del document de  seguiment,  avaluació  i  proposta  final  (seguir  amb  l'objectiu  

del  clúster  o  quedar-se  amb alguna de les figures marca de garantia i/o catàleg de 

productes) 

 

Cal tenir sempre present que aquest és un projecte que demana també temps i continuïtat. 

Una raó més per emmarcar-ho amb els requeriments i les característiques d'un AODL. 
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1. PRESENTACIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

1.1. JUSTIFICACIÓ 

 
Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

Els AODL són tècnics/ques, titulats/des superiors o de grau mitjà, que treballen a 

temps complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o 

per entitats dependents o vinculades  a  una  administració  local.  La  seva  missió  és  

dinamitzar,  promoure  i  executar,  en concertació amb  d'altres agents  del  territori  

(agents  socials,  econòmics,  empresarials  i  altres) polítiques  i  programes  que  

afavoreixin  la  promoció  econòmica  en  el  seu  territori  d'actuació, cercant un 

creixement econòmic sostenible generador d'ocupació. 

Un  AODL  executa  un  o  alguns  dels  projectes  inclosos  del  Pla  d’acció  d’una  

entitat  local  en matèria de promoció econòmica i ocupació (és a dir, 

desenvolupament local). 

En definitiva, els Agents d’ocupació i desenvolupament local són tècnics/ques que 

treballen en estructures organitzatives de desenvolupament local que habitualment 

es configuren en oficines de promoció econòmica, consorcis pel desenvolupament 

local, mancomunitats de municipis per a la dinamització del territori, etc. 

EL  PLA  DE  TREBALL  ANUAL  PER  A  L'IMPULS  D’UN  NOU  

MODEL  ECONÒMIC INNOVADOR A VILANOVA I LA GELTRÚ 

La funció dels Agents d’ocupació i desenvolupament local és executar un o alguns 

dels projectes inclosos  al  Pla  d’acció  de  desenvolupament  econòmic  local  de  les  

entitats   sol·licitants,  amb l’objectiu  de  dinamitzar  socioeconòmicament  el  

territori  d’actuació    reforçant  el  potencial endogen del mateix i propiciant la seva 

diversificació  productiva,  per   tal de generar activitat econòmica i ocupació. Per 

tant, en funció de les característiques i  necessitats del territori en que  

intervenen. 



 

 

El present PLA DE TREBALL ANUAL, s'origina a partir de les conclusions extretes del 

PLA D'ACCIÓ per a L’IMPULS D’UN NOU MODEL ECONÒMIC INNOVADOR A VILANOVA 

I LA GELTRÚ, i concreta les tasques anuals que desenvoluparà un/a: 
 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

per a l’IMPULS D’UN NOU MODEL ECONÒMIC INNOVADOR A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 

1.2. CONTINGUT 

Per tal de facilitar  tant  el disseny  i la planificació  com  l’execució  i  la  justificació  del 

Programa d’Agents  d’ocupació  i  desenvolupament  local  per  a  la  convocatòria  

de 2016,  el  Servei d’Ocupació de Catalunya posa a disposició de les 

administracions locals la Guia de prescripcions tècniques 2016. 

En la Guia de prescripcions tècniques 2016, es requereix que la sol·licitud d'un Agent 

d’ocupació i desenvolupament local (AODL) incorpori un PLA DE TREBALL. 

El  Pla  de  treball  anual  d’un  agent  d’ocupació  i  desenvolupament  local  concreta  

els  projectes continguts  en  el  Pla  d’acció  de  desenvolupament  econòmic  local  en  

els  que  intervindrà,  les activitats que haurà de portar a terme anualment i els 

resultats a assolir. 

Les  activitats  que  conformen  els  projectes  a  executar  s’hauran  de  despendre  de  

les  línies  i objectius estratègics i dels programes que s’han descrit en el Pla d’acció i 

han de ser concretes i específiques per tal d’obtenir uns resultats coherents, concrets 

i mesurables. 

Per  a  cada  projecte  en  el  que  intervingui  l’Agent  d’ocupació  i  desenvolupament  

local  caldrà especificar  les  activitats  previstes  a  realitzar  per  l’agent  d’ocupació  i  

desenvolupament  local durant  el  període  anual  per  al  qual  se  sol·licita  la  

subvenció,  els  resultats  esperats,  els destinataris, el percentatge de dedicació al 

projecte, el cost de les activitats previstes i fonts de finançament així com els 

indicadors d’avaluació. 
 
El Pla de Treball per tant és un instrument clau que ha de: 

1.  Servir com a guia per l’AODL. En aquest document es determinen els objectius  

als  que s’ha  de  dirigir  la  seva  feina,  les  activitats  concretes  que  ha  de  realitzar  

per  fer-los possibles i els resultats esperats que ha d’aconseguir. 



 

 

2.   Constituir-se en un document de compromís institucional que doni seguretat a 

l’AODL pel que fa a l’execució del conjunt d’activitats que el conformen. 

3.  Servir com a eina que permeti l’autoavaluació de les seves tasques i també 

l’avaluació per part dels responsables de la seva entitat i per part del Servei Públic 

d’Ocupació  de Catalunya. 

 

El present document, el Pla de Treball anual per a l’impuls d’un nou model 

econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú, d'ara en endavant PLA DE 

TREBALL, donarà compliment a aquests requeriments. 
 
 

1.3. CONCLUSIONS DEL PLA D’ACCIO 

La principal conclusió del present PLA D'ACCIÓ, posa de manifest la necessitat 

d’impulsar un nou model d’economia innovadora en el sector de la Mobilitat i 

l’Eficiència Energètica de Vilanova i la Geltrú. A tal efecte, es motiva la conveniència 

de sol·licitar a l'Àrea de Desenvolupament Local del  Servei  Català  d'Ocupació  de  

la  Generalitat  de  Catalunya  del  Departament  d'Empresa  i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya un: 
 

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) 

per a l’Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú. 

 

A partir del que s'ha exposat en el present PLA D'ACCIÓ, es posen de manifest 

part dels condicionants  que  ha  de  complir  aquest  AODL.  Aquest  es  definiran  més  

concretament  en  el corresponent PLA DE TREBALL ANUAL, però que es resumeixen de 

la següent manera: 

� ÀMBIT DEL PLA D'ACCIÓ. Les tasques que realitzarà l'AODL per a l’impuls d’un 

nou model d’economia innovadora en el sector de la Mobilitat i l’Eficiència 

Energètica  de Vilanova  i  la Geltrú, s'emmarquen en els àmbits de treball definits 

en el document «Guia de Prescripcions Tècniques. Programa d’Agents d’ocupació 

i desenvolupament local 2016». De tots els àmbits que es defineixen, les tasques 

de l'AODL sol·licitat, es concreten en dos dels àmbits: 
 

4. Dinamització empresarial. Projectes dirigits a: 
 



 

 

◦ Diversificar del sistema productiu del territori.  

◦  Acompanyar la creació de noves empreses. 

◦  Fomentar la innovació empresarial i el desenvolupament tecnològic.  

◦  Impulsar la creació de centres de serveis per a les empreses.  

◦  Impulsar la creació de centres i de vivers d’empreses.  

◦  Realitzar actuacions per a captar noves empreses al territori.  

◦  Detectar potencials emprenedors locals. 

◦  Fomentar la cooperació entre les petites i mitjanes empreses del territori per 
millorar la comercialització dels seus productes. 

◦  Facilitar l’accés al sistema financer a les empreses locals. 
 

4. 2. Dinamització sectorial (d. Desenvolupament sostenible i 
recuperació del patrimoni). Projectes dirigits a: 

 

◦  Impulsar la recuperació d’elements patrimonials que puguin ser 
considerats recursos ociosos del territori amb impacte en la creació 
d’ocupació. 

◦  Promoure  accions de millora de  la gestió  ambiental  de  les  empreses  per  
augmentar  la seva productivitat. 

◦   Impulsar línies d’actuació per coordinar les polítiques de   
desenvolupament socioeconòmic amb les polítiques de desenvolupament 
sostenible. 

◦   Facilitar la transformació de l’agricultura tradicional cap a la producció agrícola 

ecològica.  

◦   Altres de naturalesa anàloga. 

� ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA D'ACCIÓ. L'Agent d'Ocupació i 

Desenvolupament Local per a per a l’Impuls d'un nou model econòmic 

innovador a Vilanova i la Geltrú es sol·licita i s'ubicarà  físicament  a  

l'Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  o  a  algun  dels  seus  òrgans adscrits.  Tot 

i que el servei es prestarà des de Vilanova i a Geltrú, degut a les condicions  

sociogeogràfiques de la comarca del Garraf, es preveu que les activitats 

desenvolupades per l'AODL  siguin  accessibles  a  la  totalitat  de  la  comarca  

amb  prou  intensitat  com  per  ser significatives, tal com actualment succeeix 

amb determinats serveis locals. 

Es  vol  comentar  en  aquest  punt,  que  des  de  l'Ajuntament  de  Vilanova  i  la  

Geltrú,  es  te constància que actualment ja hi ha d’altres  AODLs  treballant  a  

l’ens  municipal  en  d’altres àrees, que se’n sol·liciten d’altres AODL’s de nova 

contractació aquest mateix any i  que  hi han d’altres AODLs a altres municipis i 



 

 

organitzacions públiques de la comarca. Serà tasca indispensable del present 

AODL, mantenir una entesa i coordinació entre tots els ADOLs dels àmbits citats o 

d’altres que puguin ser interessants. 

Altrament, i d'acord amb el que s'estableix al PLA D'ACCIÓ, per la ubicació de 

Vilanova i la Geltrú, es donen també connexions amb d'altres comarques i les 

seves ciutats. Malgrat això, pel  cas  que  ens  ocupa,  a  priori,  no  ha  de  donar  

suport  directament  a  aquests  municipis d'altres comarques, si es considera la 

lògica territorial. 

� REGIDORIA  IMPLICADA  EN  EL  PLA  D'ACCIÓ.  L'Organigrama  de  les  

regidories  de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que concerten el present Pla 

d'Acció, són: 
 

 
 

2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

2.1. RESUM DEL PLA D’ACCIÓ 

Cal entendre el desenvolupament local del territori com un conjunt d’iniciatives 

o projectes integrats que tenen com a objectiu afavorir un procés re-activador de 

l’economia i dinamitzador de  les  societats  locals,  que  mitjançant  l’aprofitament  dels  

recursos  endògens  del  territori  i  la cooperació público-privada, estimulin i 



 

 

diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la 

qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals. 

El present document: Pla d’Acció per a l’Impuls d’un nou model d’Economia 

Innovadora a VNG, d'ara en endavant PLA D’ACCIÓ, te per objecte, establir el 

marc de referència per  a la Contractació  d’un  nou  AODL  per a  l’Àrea  de  Promoció  

Econòmica,  Ocupació  i  Innovació  de l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú.  Es  

donarà  compliment  als  requeriments  de  la  Guia  de prescripcions tècniques 2016 i 

tindrà en compte els diferents actors del desenvolupament local. 

L’àmbit territorial del PLA d’ACCIÓ és el municipi de Vilanova i la Geltrú, 

el qual acull més del 45% de la població  del  Garraf. A més està ben connectada, i 

per tant influencia i és influenciada per les ciutats de Barcelona, Tarragona, Vilafranca 

del Penedès, Igualada i Manresa. 
 
La situació socioeconòmica del territori es caracteritza per les següents dades: 
 

� Tant per la comarca del Garraf com pel municipi de Vilanova i la Geltrú, es detecta:  

◦   Un decreixement poblacional (-0,5% al Garraf i -0,5% a VNG) 
◦  Una població estrangera principalment procedent d'Europa (54% al Garraf i 

42% a VNG)  
◦   Una edat mitjana similar a la catalana, al voltant dels 41 anys. 

� La taxa d'atur registrada al Garraf al llarg del 2014 és del 15,81%, i la de Vilanova 

i la Geltrú 17,74%, superiors a la taxa catalana (14,72%) però inferior a la taxa 

estatal (19,05%). Val a dir, que en ambdós àmbits s’ha donat un increment 

respecte el 2013. 
 

� Tant al Garraf com a Vilanova i la Geltrú, la majoria de la població aturada es 
troba entre els 45 i 59 anys i disposen d'estudis acadèmics inferiors o equivalents 
a l'educació obligatòria. 

• En  ambdós  àmbits,  s'ha  donat  un  augment  de  la  contractació,  tot  i  que  

es  de  caràcter temporal, focalitzada en la població de 30 a 44 anys i en el 

sector dels serveis. 
 

• Pel que fa als autònoms, continuen la tònica ascendent del 2013, sobretot als 
serveis. 



 

 

Els sectors econòmics a Catalunya ha dut a la pràctica aquesta agenda a través 

del RIS3CAT, que identifica 7 àmbits sectorials prioritaris. D’aquests, s’han identificat 

a Vilanova i la Geltrú: 
 

• Les indústries  basades  en la  mobilitat  sostenible inclouen  el sector  de  

l’automoció  i relacionats, però també l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els 

nanomaterials, internet, la telefonia mòbil, etc. A nivell europeu, el transport és 

un sector clau: aporta una important contribució a l'economia (4,8% del valor  

afegit  brut) i genera més d'11  milions  de  llocs  de treball a Europa. A nivell 

estatal, l’any 2014 experimenta una recuperació de la mobilitat en  

sintonia amb el creixement del PIB. A Catalunya,  el sector factura  a  Catalunya  

uns  14.000 milions d’euros i ocupa més de 40.000 persones. No obstant això, en 

un sentit més ampli, els negocis relacionats amb la mobilitat sostenible, tal com 

s’ha definit, s’estima que arriben a 45.000  milions  de  facturació  i  230.000  

ocupats.  Vilanova  i  la  Geltrú,  compta  amb  actors rellevants dintre del sector 

de les Indústries de la mobilitat, motiu pel qual, el sector s’inclou  

en  aquest  projecte.  Entre  d’altres,  el  Port  de  Vilanova,  un  CFGM  de  

manteniment d’embarcacions, el centre de manteniment de RENFE, un CFGM 

de manteniment de material ferroviari, estudis universitaris relacionats i un 

escola de manteniment d’aeronaus. 

• El sector de la química, l'energia i els recursos inclou la indústria química, la 

gestió dels recursos  energètics,  de  l'aigua i  els  residus  i les  infraestructures  i  

serveis  relacionats  amb aquests. D’aquest ampli sector ens centrarem en la 

par de l’energia. A tot el món s’han de superar les dificultats per accedir als 

recursos: l’extracció de petroli i gas  cada cop  és més difícil. En els últims anys 

la UE ha invertit molt a diversificar els seus subministraments i rutes  

de transport d'energia. A nivell estatal, la norma bàsica actual, impulsa la 

competència en el sector, introduint un augment de la competència, millorant la 

posició del consumidor quant a la informació disponible i facilitant els processos 

de canvi de subministrador. El conjunt de les indústries dins d'aquest àmbit, a 

nivell Català, suposa una facturació aproximada de 27.000 milions d'euros i una 

ocupació de 49.000 llocs de treball. Vilanova i la Geltrú,  compta  amb actors 

rellevants dintre del sector econòmic de les Indústries de la química, energia i 

recursos (principalment  de  l’energia),  motiu  pel  qual,  el  sector  s’inclou  en  

aquest  projecte.  Entre d’altres aquestes iniciatives son: l’Agència Local de 



 

 

l’Energia, el Projecte Sumem Energies, La iniciativa UIA, el Projecte URBAN, 

estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

• El  sector  de  les  indústries  culturals  i  basades  en  l’experiència  està  

format  per indústries que tenen a veure amb viure experiències quan es 

realitza el consum d’un bé o servei. Entre aquests negocis es poden citar, les 

indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, arts multimèdia, 

audiovisual i la producció d'àudio i vídeo). També formen part el  

sector  del  turisme  i  l’  esport.  A  nivell  europeu,  representaven  el  2010  el  3,3  

%  del  PIB d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de persones. S’estima que a 

Catalunya, l’àmbit està representat per més de 62.000 empreses, amb més de 

300.000 ocupats i amb una facturació d’uns 24.000 milions d’euros. Vilanova i la 

Geltrú, compta amb actors rellevants  dintre  del sector, motiu pel qual, el sector 

s’inclou en aquest projecte. Entre les iniciatives de la ciutat hi ha l’aplicació 

Vilanova Plus, la comunitat digital creativa Crea&Co, la xarxa d’espais cowork, la 

fabrica de la creació o espai maker, els projectes Play Lab i Tecnokids, i un pla de 

formació en TICC. Cal destacar la tasca realitzada en aquest sector per l’AODL 

que es va contractar l’any passat i que es presenta sol·licitud de pròrroga per 

enguany. 
 

El marc estratègic estudiat es caracteritza per: 

• A nivell internacional i europeu, l'aprovació dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible  per  part  de  l'Assemblea  General  de  les  Nacions  

Unides  (setembre  2015)  i  de l'Acord de París contra el Canvi Climàtic, COP 21 

(desembre  2015). Actualment,  Habitat III representa una oportunitat per definir 

el paper de les ciutats en la implementació d'aquests acords i influir en el disseny 

dels eixos de la política local i regional dels propers anys. 

• A nivell català, la RIS3CAT  (estratègia de recerca i innovació per a 

l’especialització intel·ligent  de  Catalunya)  defineix  el  marc  a  partir  del  qual  

el  Govern  desenvolupa  les actuacions i els programes d’R+D i Innovació  per  al 

període  2014-2020  i  dóna  suport  a  la generació i el desenvolupament de 

projectes innovadors. 

• A nivell comarcal, del Garraf  i el seu àmbit d’influència més directa 

(Penedès), està actualitzada i vigent fins al 2020. En els tres documents 

analitzats, s’apunta la necessitat de: Treball  en  xarxa  i  complementarietat  



 

 

entre  municipis,  La  necessitat  de  treballar  per  la cohesió social i la Promoció 

de models econòmics sostenibles. 

• A nivell local, l’estratègia es basa en els objectius prioritaris del PAM de VNG 

2015-2019 la inclusió  social,  la  qualitat  educativa,  les  activitats  culturals  i  

creatives,  l’ocupació  juvenil  i l’envelliment actiu, crear nous nínxols d’activitat 

econòmica i l’emprenedoria social.  També es basa en el Pla Estratègic d'Activitat 

Econòmica de Vilanova i la Geltrú (VNG 2025), defineix les línies de treball per fer 

de Vilanova i la Geltrú una ciutat Mediterrània, Acollidora, Creativa,  

Activa i font d’Oportunitats. 

El  ja  citat  Pla  Estratègic  VNG  2025,  és  un  dels  principals  exemples  de  

cooperació público-privada a Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic VNG 2025 ha 

estat dut a terme sota el lideratge de  l’Ajuntament  Vilanoví  (Administració  pública).  

Aquesta  principal  iniciativa  es  complementa amb el Cowork de Neàpolis. El Cowork: 

respon a una necessitat que no estava coberta fins ara pel  mercat,  ja  que  les  

grans  empreses  cada  vegada  treballen  més  amb  plantilles  reduïdes  i externalitzen  

molts  dels  apartats  de  la  seva  producció  i  cada  vegada  més,  els  petits  equips 

poden fer-li la competència a grans companyies. Per aquests canvis i per les 

necessitats de les noves microempreses i dels autònoms és precisament pel que 

s'està donant l'actual explosió de coworks.  Aquesta  situació  actual,  es  vol  

potenciar  amb  el  concepte  de  Fab Labs  (espais d’experimentació  en  el  camp  

de  la  producció)  i  Living  Lab  (sistema  centrat  en  l’usuari  que integra recerca i 

processos d'innovació tant públic com privats). 
 

El model innovador que es presenta a Vilanova i la Geltrú, és important que es 
basi en: 

• El  terme glocalització és el resultat de la unió de les paraules: globalització 

i localització. Per definició, el terme fa referència a l'individu, al grup, a 

l'organització i a la comunitat que és capaç i pot "pensar en global i actuar de 

manera local". El terme mostra la capacitat de les persones de crear ponts entre 

allò local i allò global. 

• La innovació social sovint és el resultat d'un esforç col·lectiu, on el motor rau 

en la voluntat de  compartir  i  transferir  coneixement,  d'estendre  la  



 

 

innovació  desenvolupada  al  major nombre possible de persones, espais i 

agents socioeconòmics. 

• L'economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que 

els productes, components i recursos en general  mantinguin la seva  utilitat  i 

valor a  tot  moment.  Aquest concepte distingeix entre cicles tècnics i biològics. 
 

2.2. ANÀLISI DAFO DEL PLA D’ACCIÓ 

A partir de les dades aportades en el present PLA D'ACCIÓ, s'ha elaborat la 

següent taula. Aquesta recull un anàlisi DAFO de la situació actual. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

2.3. ARBRE DE PROBLEMES 

A partir de les dades aportades en el present PLA d'ACCIÓ i resumides a l'apartat 

anterior, s'ha elaborat  el següent  mapa  de  problemes,  on  es  concreten  i  

estructuren  els  problemes  que  es detecten  en  l’actual  model  de  promoció  

econòmica  de  Vilanova  i  la  Geltrú.  A  partir de la identificació del problema central, 

es presenten les causes i els efectes que aquest genera. 
 

 

 



 

 

 

2.4. OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 

A partir de l'arbre de problemes presentat en el punt anterior, s'ha elaborat el 

següent arbre d'objectius, als quals es pretén donar compliment amb el present PLA 

DE TREBALL. 
 

 

 

 



 

 

 

2.5. DESTINATARIS DEL PROJECTE 

 

El projecte s'adreça a tota la població de Vilanova i la Geltrú  i per extensió a  la 

totalitat  de  la comarca del Garraf. Si bé el nou model econòmic que es proposa, seria 

susceptible de ser aplicat a tots els sectors econòmics presents al territori (el qual 

es caracteritza per la seva diversitat sectorial), per a un millor ajust d’esforços i 

gestió del projecte, s’ha decidit aplicar  als sectors que  presenten  una  millor  

situació  de  sortida  i  quantitat  d’oportunitats per  a  acollir aquest nou model 

econòmic. Aquests sectors són d’una banda el sector del transport i de l’altre  

el de l’eficiència energètica. 

El sector del transport (manteniment) disposa a la ciutat d’un elevat nombre de 

centres de manteniment,  estudis  relacionats  tant  a  nivell  universitari  com  de  

formació  professional  i  de potencial de creixement i de renovació, com per a generar 

una gran quantitat de subproductes. 

En  el  sector  de  l’eficiència  energètica,  hi  han  diversos  projectes  en  el  

municipi,  estudis relacionats tant a nivell universitari com de formació professional i 

un fort desenvolupament del concepte Smart City. Aquests elements fan preveure una 

gran arribada d’oportunitats. 

I el darrer sector implicat és el de les indústries creatives i basades en 

l’experiència. Les noves  iniciatives  que  s’estan  donant  a  la  ciutat,  han  de  servir  

per  aprofitar  les  renovacions necessàries en el sector energètic i del transport. 

Aquest sector ha d’aportar la creativitat  i  la innovació  necessària  per  a  crear  

nous  nínxols  d’activitat  econòmica  a  partir  dels  sectors existents, els quals n’han 

de sortir reforçats. I aquests nous nínxols han de tenir en compte els  

conceptes  de  desenvolupament  sostenible, de  manera que  siguin  després  

exportables als nínxols econòmics tradicionals. 

Així  doncs,  es  tracta  d’implicar  els  actors  del  sector  transport  i  eficiència  

energètica (principalment privats i consolidats - RENFE, EPSEVG, EFAB, etc.) en 

processos d’innovació social hibridant  la  seva  activitat  quotidiana  amb  les  idees  

creatives  i  innovadores  de  estudiants, professionals freelance i amateurs, i fins i 

tot persones jubilades o interessades en la innovació com a hobby. Aquest potencial, 

ha de ser dirigit a processos d’economia circular, cercant noves  



 

 

utilitats  als  subproductes  de  les  accions  de  manteniment  de  vehicles  i  aplicació  

de  mesures d’eficiència energètica. 

D’aquesta manera, tot i que indirectament, es preveu que els beneficis s'estenguin a 

la totalitat dels ciutadans. Per les característiques pròpies del sector creatiu i de 

l’experiència, es preveuen beneficies  per  a  infants,  a  causa  de  la  promoció  

d'activitats  d'esbarjo  relacionades  amb  la creativitat,  per  als  joves,  oferint  un  nou  

sector  econòmic  per  treballar  a  la  comarca,  per  a  la població  activa,  ja  que  amb  

un  nou  sector  productiu,  la  resta  de  sectors  com  el  turístic, l'industrial, etc., 

se'n poden veure beneficiats, i finalment per a la població de major edat, on les 

activitats creatives poden suposar un nou entreteniment. 
 



 

 

 



 

 

 

2.6. LÒGICA DEL PLA DE TREBALL 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.7. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS 

 

L'objectiu general de l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per a 

Impuls d’un nou model econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú, serà: 
 

Fomentar nou model econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú i la seva àrea 

d’influència per generar nous nínxols d’activitat econòmica i enfortir els 
existents. 

El  que  es  pretén  aconseguir  és,  com  el  propi  nom  de  l'AODL  indica,  introduir  

conceptes innovadors  i  creatius  en  el  sectors  industrials  tradicionals  ubicats  al  

municipi  per  renovar  el model econòmic actual amb les noves lliçons apreses de la 

recent crisi econòmica. 

Així   doncs,   l'objectiu   específic   de   l'AODL   és   aplicar   el   treball   en   

xarxa,   la internacionalització  i  models  econòmics  sostenibles  i  

innovadors  als  sector  del transport i l’energia de Vilanova i la Geltrú. 

Gestionant  els  sectors  tradicionals  de  de  manera  holística,  fomentant  accions  

formatives, d'emprenedoria i de establiment empresarial, i hibridant-los amb el nou 

sector de les indústries creatives existents  a  la ciutat,  es vol  aconseguir  

modernitzar  els  sectors  tradicionals,  generar nous nínxols d’activitat econòmica i 

que els seus beneficis percolin a tota la societat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. DEFINICIÓ DELS CONDICIONANTS 

De les dades i conceptes presentats al PLA d'ACCIÓ, s'extreuen els condicionants que 

cal tenir en compte alhora d’establir el Pla de Treball. A continuació es llisten els 

condicionants detectats i s’estableix com s’afrontaran per les tasques dutes a terme 

per l’AODL: 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

2.9. INSTRUMENTS I INFRAESTRUCTURES DISPONIBLES 

 

A l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per l’impuls d’un nou 

model econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú, per al desenvolupament de les 

tasques que li seran assignades, disposarà dels mateixos instruments i 

infraestructures que qualsevol treballador de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Més concretament,  l'Agent  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local  per  l’impuls  d’un  

nou  model econòmic  innovador  a  Vilanova  i  la  Geltrú,  comptarà  amb  el  suport  

de  l’Àrea  de  Promoció Econòmica,  Ocupació  i  Innovació.  No  només  a  nivell  

material,  ja  que  es  posarà  a  la  seva disposició tota la dotació bàsica per a 

treballar (ordinador, material d'oficina, etc,...), sinó també a nivell d'assessorament 

tècnic per part dels membres de l’Àrea. A nivell tècnic, també podrà  

comptar  amb  la  resta  de  personal  de  l'Ajuntament,  sota  demanda  de  visita,  de  

manera  que l'AODL pugui disposar de tota la informació i contactes de l'Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú i tots els seus centres adscrits. Així mateix, podrà disposar 

també dels serveis d’assessorament jurídic i administratiu. 

El seu lloc de treball físic,  s'ubicarà  a l'Agència  Pública  d'Innovació  Neàpolis,  que  

treballa  des d’una òptica  empresarial  en  la  creació  i  potenciació  d’una  industria  

local  competitiva.  Aquest centre de treball, en propietat i gestionat per personal de 

l'Ajuntament, és un edifici destinat a la promoció  de  la  recerca,  el  

desenvolupament,  la  innovació  i  la  promoció  de  la  tecnologia,  la comunicació i la 

creativitat. I és en aquest sentit, que es posa aquest espai a disposició de grups,  

centres  de  recerca  i  empreses  de  base  tecnològica  perquè  hi  desenvolupin  la  

seva  activitat.  Compta  amb  un  espai  d'uns  8.000m2,  on  hi  conviuen  empreses  

de  caire  internacional  i  les instal·lacions del Canal Blau (Radio-Televisió local), amb 

d'altres serveis de Neàpolis. 
 

 



 

 

Aquestes instal·lacions, es troben al centre de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. És un 

espai proper a les principals connexions de trànsit , connectat amb la Universitat 

(EPSEVG-UPC) i l’escola de disseny  d’entorns  virtuals  i  videojocs (EMAID), 

juntament amb principals centres de competència del territori. 

 

Neàpolis, com a centre adscrit a l'Ajuntament, aportarà també l'expertesa del seu 

personal tant laboral com funcionari, tot seguint les directrius descrites anteriorment, 

de facilitar a l'AODL tota la informació necessària per al desenvolupament de les 

activitats que té previst desenvolupar. 
 
 
 
 

3. CONCRECIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

3.1. ESQUEMA DEL PLA DE TREBALL 

 

Amb el  projecte  de  d’Impulsar  d’un  nou  model  econòmic  innovador  a  Vilanova  i  la  

Geltrú,  es preveu reordenar el conjunt d'actuacions, que es desenvolupen des de les 

regidores implicades. El PLA DE TREBALL de l'AODL, es regirà pel següent esquema: 

 



 

 

 

 



 

 

 

3.2. FITXES DE PROJECTE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. CRONOGRAMA 

A la present taula, es fa una aproximació a la distribució de les tasques que haurà 

de realitzar l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local sol·licitat.  Aquest 

cronograma fa una  aproximació del % de temps anual que és desitjable que es 

dediqui a cada tasca, i quan es preveu que  es desenvolupin aquestes tasques al 

llarg de l'any. 

 

 



 

 

3.4. PLA D’ADAPTACIÓ DE L’AODL 

El  Pla  d'Adaptació  de  l'Agent  d'Ocupació  i  Desenvolupament  Local  (AODL)  

sol·licitat,  està totalment integrat en el PLA DE TREBALL proposat. 

En el PROJECTE 1. Establir canals de comunicació amb els actors de desenvolupament 

local, està enterament  dedicat  a  la  coordinació  del  projecte.  En  la  seva  ACTIVITAT 

1.1. Coordinació amb l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació,  es 

garanteix un espai de treball per a la coordinació de l’AODL amb l’Àrea de Promoció 

Econòmica, Ocupació i Innovació de l’Ajuntament. Es tracta doncs, de la coordinació 

bàsica amb les persones que han de compartir el dia a dia de la feina de l’AODL, 

tant a nivell tècnic com a nivell directiu. D’altra banda,  l’ACTIVITAT  1.2. Establir 

contacte amb organitzacions implicades, ha de servir per establir les vies de 

coordinació amb tots els agents implicats en el desenvolupament local. En aquesta 

activitat s’inclouen des d’altres àrees de l’Ajuntament i altres organismes d’aquest, 

com el mateix Servei d’Ocupació de Catalunya  i  es  fa  extensible  a  tots  els  actors  

que  es  detectin  en  el  desenvolupament  de  les tasques  quotidianes  de  l’AODL,  

com  per  exemple  la  Generalitat,  la  Diputació,  el  Consell Comarcal, el Node 

Garraf, els empresaris i les seves associacions, o els Ajuntaments veïns. 

 

 
 

Un altre punt clau en l’adaptació de l’AODL és conèixer i estar en contacte amb 

d’altres AODLs. Aquest punt és important, ja que  en una mesura o altres, tots  els 

AODLs  cerquen  un  objectiu comú: la Dinamització del Desenvolupament Local. En 

aquest sentit, es tracta de fer xarxa amb altres  AODLs,  tant  a  nivell  de  contactes  

amb  la  Xarxa  d'AODL  i  Desenvolupament  Local establerta pel Servei d’Ocupació 

de Catalunya. 

A més, aquest punt es fa especialment important enguany on ja es sol·licita la 

pròrroga d’un AODL  que  va  ser  contractat  l’any  anterior,  i  es  sol·licita  de  manera  

conjunta  amb  el  present document un segon AODL. Si bé, la tasca de coordinació 

interna ja queda coberta pel projecte 1, a nivell d’imatge externa es disposa el 



 

 

PROJECTE 4. Promoure activitats de transmissió de coneixement.  Aquest  

projecte,  busca  amb  el  desenvolupament  de  les  seves  activitats  de 

comunicació dels diferents projectes siguin perfectament adaptades. 
 

 

 

4. RESUM I CONCLUSIONS 
 

4.1. CHECK-LIST 

Al  PLA  D'ACCIÓ,  es  va  exposar  el  següent  esquema  de  les  preguntes  a  les  que  ha  

de  donar resposta un PLA D'ACCIÓ. Com que en el PLA D'ACCIÓ, es va apuntar que 

part de les preguntes es concretarien el el PLA DE TREBALL ANUAL, a continuació es 

realitza la següent taula, on es recullen totes les respostes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta Resposta 

Per què? La resposta a aquesta pregunta es contesta en el desenvolupa-
ment de la Diagnosi de la situació socioeconòmica, estratègica 
i sectorial que es presenta en el PLA D'ACCIÓ que acompanya al 
present document i que es resumeix a la seva pàgina 40. 
«En resum, es tracta de treballar en l'assentament de les bases 
dels nous models econòmics, sostenibles i innovadors, de 
manera que es generin nous nínxols econòmics a partir dels 
sectors tradicionals, no només de Vilanova i la Geltrú, sinó de 
tots els pobles de la comarca del Garraf, es tracta de sumar 
esforços per renovar el motor industrial de la comarca.» 

Per a què? Els objectius, si bé es treballaran a la pàgina 47 del PLA 
D'ACCIÓ. El principal objectiu per a l’ADOL és: 
«Fomentar el treball en xarxa, la internacionalització i models 
econòmics sostenibles i innovadors a Vilanova i la Geltrú i la 
seva àrea d’influència per generar nous nínxols d’activitat 
econòmica i enfortir els existents». 

Què? Així doncs, per a donar resposta al problema detectat, es 
sol·licita al Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya: 

«Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per a per a 
l’Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la 
Geltrú.» 

Els programes i projectes que desenvoluparà, s’exposen entre 
els apartats del PLA D'ACCIÓ (sectors econòmics, Col·laboració 
Público-Privada i Models Innovadors, es presenten els 
Programes i Projectes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
desenvolupa o vol desenvolupar, i als quals dinamitzarà i 
donarà suport l’AODL. 

En el present PLA DE TREBALL, pàgina 25 i posteriors,  es 
concreten mitjançant fitxes els projectes desenvoluparà, els 
quals són: � Fer canals de comunicació amb els actors de 
desenvolupament local. �   Unitat de Projectes Internacionals. �   Aplicar conceptes innovadors en el model econòmic actual. �   Promoure activitats de transmissió de coneixement. 

On? D'acord amb el que  es  defineix  a  la pàgina  7  d'aquest  PLA  
D'ACCIÓ,  es conclou que: 
«L'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per a per a 
l’Impuls d'un nou model econòmic innovador a Vilanova i la 
Geltrú, es sol·licita i s'ubicarà físicament a l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Tot i que el servei es prestarà des de 
Vilanova i a Geltrú, degut a les condicions sociogeogràfiques de 
la comarca del Garraf, es preveu que les activitats 
desenvolupades per l'AODL siguin accessibles a la totalitat de la 
comarca amb prou intensitat com per ser significatives». 



 

 

Pregunta Resposta 

Amb qui? A la partir de la Pàgina 19 es defineixen els sectors implicats en 
el desenvolupament de les tasques de l’'Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local per a per a l’Impuls d'un nou model 
econòmic innovador a Vilanova i la Geltrú.  Per  a  cada  un  dels  
tres  sectors,  mobilitat,  energia  i  creativitat, s’apunten els 
actors i iniciatives, tant locals com regionals, autonòmiques, 
estatals i internacionals que caldrà seguir i relacionar-se. 

Altrament, 35 es destaquen els conceptes treballats i que es 
volen treballar amb l’AODL que ens ocupa. Les iniciatives i els 
corresponents actors implicats o relacionats, també seran 
objecte de treballar-hi durant el decurs de les tasques. 

A més, a la pàgina 38 es defineixen els conceptes i models 
innovadors a aplicar a Vilanova i la Geltrú i el seu territori 
d’influència. Les iniciatives i els corresponents actors 
implicats o relacionats, també seran objecte de treballar-hi 
durant el decurs de les tasques. 
Finalment, a les conclusions d'aquest document, s'indica 
l'organigrama de les regidories de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú implicades en el present Pla d'Acció. 

A qui? A la pàgina 16 del PLA DE TREBALL ANUAL es defineix el 
públic objectiu. 
Aquest compta amb: 

«POBLACIÓ, ESTUDIANTS, EMPRENEDORS, CENTRES FORMATIUS, 

EMPRESES i AJUNTAMENT» 

 

 

 

 

 

 

Com? A la pàgina 25 del present PLA DE TREBALL ANUAL es concreta 
mitjançant fitxes els projectes i activitats  que  desenvoluparà  
l'AODL.  Aquesta  informació es complementa amb el pla 
d'adaptació de l'AODL de la pàgina 31 d'aquest document. 

Amb 
què? 

A la pàgina 25 del present PLA DE TREBALL ANUAL es concreta 
mitjançant fitxes els projectes i activitats que desenvoluparà 
l'AODL. 

Quan? A la pàgina 30 del present PLA DE TREBALL ANUAL es presenta 
el cronograma que ordena en el temps els projectes i activitats 
que desenvoluparà l'AODL. 
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1. PRESENTACIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

1.1. JUSTIFICACIÓ 

 

Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

 

Els AODL són tècnics/ques, titulats/des superiors o de grau mitjà, que treballen a temps 

complet en un projecte de desenvolupament local impulsat pels ens locals o per entitats 

dependents o vinculades a una administració local. La seva missió és dinamitzar, promoure i 

executar, en concertació amb d'altres agents del territori (agents socials, econòmics, 

empresarials i altres) polítiques i programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu 

territori d'actuació, cercant un creixement econòmic sostenible generador d'ocupació. 

 

Un AODL executa un o alguns dels projectes inclosos del Pla d’acció d’una entitat local en 

matèria de promoció econòmica i ocupació (és a dir, desenvolupament local). 

 

En definitiva, els Agents d’ocupació i desenvolupament local són tècnics/ques que treballen en 

estructures organitzatives de desenvolupament local que habitualment es configuren en 

oficines de promoció econòmica, consorcis pel desenvolupament local, organismes autònoms, 

mancomunitats de municipis per a la dinamització del territori, etc. 

 

EL PLA DE TREBALL ANUAL PER A L'IMPULS D’ACCIONS FORMATIVES I 

OCUPACIONALS INNOVADORES A VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

La funció dels Agents d’ocupació i desenvolupament local és executar un o alguns dels 

projectes inclosos al Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de les entitats  

sol·licitants, amb l’objectiu de dinamitzar socioeconòmicament el territori d’actuació  reforçant 

el potencial endogen del mateix i propiciant la seva diversificació productiva, per  tal de 

generar activitat econòmica i ocupació. Per tant, en funció de les característiques i  

necessitats del territori en que intervenen. 

 



 

 

El present PLA DE TREBALL ANUAL, s'origina a partir de les conclusions extretes del PLA 

D'ACCIÓ per a L’IMPULS D’UN NOU MODEL ECONÒMIC INNOVADOR A VILANOVA I LA 

GELTRÚ, i concreta les tasques anuals que desenvoluparà un/a: 

 

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 

per a l’impuls d’accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú. 

 

1.2. CONTINGUT 

 

Per tal de facilitar tant el disseny i la planificació com l’execució i la justificació del Programa 

d’Agents d’ocupació i desenvolupament local per a la convocatòria de 2016, el Servei 

d’Ocupació de Catalunya posa a disposició de les administracions locals la Guia de 

prescripcions tècniques 2016.  

 

En la Guia de prescripcions tècniques 2016, es requereix que la sol·licitud d'un Agent 

d’ocupació i desenvolupament local (AODL) incorpori un PLA DE TREBALL. 

 

El Pla de treball anual d’un agent d’ocupació i desenvolupament local concreta els projectes 

continguts en el Pla d’acció de desenvolupament econòmic local en els que intervindrà, les 

activitats que haurà de portar a terme anualment i els resultats a assolir.  

 

Les activitats que conformen els projectes a executar s’hauran de despendre de les línies i 

objectius estratègics i dels programes que s’han descrit en el Pla d’acció i han de ser 

concretes i específiques per tal d’obtenir uns resultats coherents, concrets i mesurables. 

 

Per a cada projecte en el que intervingui l’Agent d’ocupació i desenvolupament local caldrà 

especificar les activitats previstes a realitzar per l’agent d’ocupació i desenvolupament local 

durant el període anual per al qual se sol·licita la subvenció, els resultats esperats, els 

destinataris, el percentatge de dedicació al projecte, el cost de les activitats previstes i fonts 

de finançament així com els indicadors d’avaluació. 

 

El Pla de Treball per tant és un instrument clau que ha de: 

1. Servir com a guia per l’AODL. En aquest document es determinen els objectius als 

que s’ha de dirigir la seva feina, les activitats concretes que ha de realitzar per fer-los 

possibles i els resultats esperats que ha d’aconseguir. 



 

 

2. Constituir-se en un document de compromís institucional que doni seguretat a l’AODL 

pel que fa a l’execució del conjunt d’activitats que el conformen. 

3. Servir com a eina que permeti l’autoavaluació de les seves tasques i també l’avaluació 

per part dels responsables de la seva entitat i per part del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya. 

El present document, el Pla de Treball anual per a l’impuls d’accions formatives i 

ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú, d'ara en endavant PLA DE TREBALL, 

donarà compliment a aquests requeriments. 

 

1.3. CONCLUSIONS DEL PLA D’ACCIO 

 

La principal conclusió del present PLA D'ACCIÓ, posa de manifest la necessitat d’impulsar un 

nou model d’economia innovadora en el sector de la Mobilitat i l’Eficiència Energètica de 

Vilanova i la Geltrú. A tal efecte, es motiva la conveniència de sol·licitar a l'Àrea de 

Desenvolupament Local del Servei Català d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya del 

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya un: 

 

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) 

per a l’Impuls d'accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú 

 

A partir del que s'ha exposat en el present PLA D'ACCIÓ, es posen de manifest part dels 

condicionants que ha de complir aquest AODL. Aquest es definiran més concretament en el 

corresponent PLA DE TREBALL ANUAL, però que es resumeixen de la següent manera: 

• ÀMBIT DEL PLA D'ACCIÓ. Les tasques que realitzarà l'AODL per a l’impuls d’accions 

formatives i ocupacionals innovadores de Vilanova i la Geltrú, s'emmarquen en els àmbits 

de treball definits en el document «Guia de Prescripcions Tècniques. Programa d’Agents 

d’ocupació i desenvolupament local 2016». De tots els àmbits que es defineixen, les 

tasques de l'AODL sol·licitat, es concreten en dos dels àmbits: 

Dinamització empresarial. Projectes dirigits a: 

◦ Detectar potencials emprenedors locals. 

◦ Impulsar la creació de centres i de vivers d’empreses. 

◦ Acompanyar la creació de noves empreses. 

◦ Diversificar del sistema productiu del territori. 



 

 

◦ Fomentar el desenvolupament tecnològic. 

 

Desenvolupament social. Projectes dirigits a: 

◦ Apostar per les TIC com a àmbit de creació d’ocupació vinculada a nous sectors. 

◦ Impulsar línies d’actuació per coordinar les polítiques de desenvolupament 

socioeconòmic amb les polítiques de desenvolupament sostenible. 

◦ Integrar els processos de formació dins els processos d’accés a l’ocupació, a traves 

d’una oferta formativa coordinada i adequada a les necessitats del territori. 

◦ Dissenyar o reforçar projectes inclusius de lluita contra l’atur, generadors d’ocupació 

en especial els adreçats als col·lectius més vulnerables.  

◦ Altres de naturalesa anàloga.  

 

• ÀMBIT TERRITORIAL DEL PLA D'ACCIÓ. L'AODL per a l’Impuls d’accions formatives i 

ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú es sol·licita i s'ubicarà físicament a 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a algun dels seus òrgans adscrits. Tot i que el servei 

es prestarà des de Vilanova i a Geltrú, degut a les condicions sociogeogràfiques de la 

comarca del Garraf, es preveu que les activitats desenvolupades per l'AODL siguin 

accessibles a la totalitat de la comarca amb prou intensitat com per ser significatives, tal 

com actualment succeeix amb determinats serveis locals.  

Es vol comentar en aquest punt, que des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es té 

constància que actualment ja hi ha d’altres AODLs treballant a l’ens municipal en d’altres 

àrees, que se’n sol·liciten d’altres AODL’s de nova contractació aquest mateix any i que hi 

han d’altres AODLs a altres municipis i organitzacions públiques de la comarca. Serà 

tasca indispensable del present AODL, mantenir una entesa i coordinació entre tots els 

ADOLs dels àmbits citats o d’altres que puguin ser interessants.  

Altrament, i d'acord amb el que s'estableix al PLA D'ACCIÓ, per la ubicació de Vilanova i 

la Geltrú, es donen també connexions amb d'altres comarques i les seves ciutats. Malgrat 

això, pel cas que ens ocupa, a priori, no ha de donar suport directament a aquests 

municipis d'altres comarques, si es considera la lògica territorial. 

 

• REGIDORIA IMPLICADA EN EL PLA D'ACCIÓ. L'Organigrama de les regidories de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que concerten el present Pla d'Acció, són: 

 



 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

2.1. RESUM DEL PLA D’ACCIÓ 

 

Cal entendre el desenvolupament local del territori com un conjunt d’iniciatives o projectes 

integrats que tenen com a objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i 

dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens del 

territori i la cooperació públic-privada, estimulin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant 

ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions 

territorials locals. 



 

 

 

El present document: Pla d’Acció per a l’Impuls d’accions formatives i ocupacionals 

innovadores a VNG, d'ara en endavant PLA D’ACCIÓ, té per objecte, establir el marc de 

referència per a la Contractació d’un nou AODL per a l’Àrea de Promoció Econòmica, 

Ocupació i Innovació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es donarà compliment als 

requeriments de la Guia de prescripcions tècniques 2016 i tindrà en compte els diferents 

actors del desenvolupament local. 

 

L’àmbit territorial del PLA d’ACCIÓ és el municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual acull 

més del 45% de la població del Garraf. A més està ben connectada, i per tant influencia i és 

influenciada per les ciutats de Barcelona, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Igualada i 

Manresa. 

 

La situació socioeconòmica del territori es caracteritza per les següents dades: 

• Tant per la comarca del Garraf com pel municipi de Vilanova i la Geltrú, es detecta: 

◦ Un decreixement poblacional (-0,5% al Garraf i -0,5% a VNG) 

◦ Una població estrangera principalment procedent d'Europa (54% al Garraf i 42% a 

VNG) 

◦ Una edat mitjana similar a la catalana, al voltant dels 41 anys.  

• La taxa d'atur registrada al Garraf al llarg del 2014 és del 15,81%, i la de Vilanova i la 

Geltrú 17,74%, superiors a la taxa catalana (14,72%) però inferior a la taxa estatal 

(19,05%). Val a dir, que en ambdós àmbits s’ha donat un increment respecte el 2013.  

• Tant al Garraf com a Vilanova i la Geltrú, la majoria de la població aturada es troba entre 

els 45 i 59 anys i disposen d'estudis acadèmics inferiors o equivalents a l'educació 

obligatòria. 

• En ambdós àmbits, s'ha donat un augment de la contractació, tot i que es de caràcter 

temporal, focalitzada en la població de 30 a 44 anys i en el sector dels serveis.  

• Pel que fa als autònoms, continuen la tònica ascendent del 2013, sobretot als serveis. 

Els sectors econòmics a Catalunya ha dut a la pràctica aquesta agenda a través del 

RIS3CAT, que identifica 7 àmbits sectorials prioritaris. D’aquests, s’han identificat a Vilanova i 

la Geltrú: 

• Les indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de l’automoció i 

relacionats, però també l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nanomaterials, 



 

 

internet, la telefonia mòbil, etc. A nivell europeu, el transport és un sector clau: aporta una 

important contribució a l'economia (4,8% del valor afegit brut) i genera més d'11 milions de 

llocs de treball a Europa. A nivell estatal, l’any 2014 experimenta una recuperació de la 

mobilitat en sintonia amb el creixement del PIB. A Catalunya, el sector factura a Catalunya 

uns 14.000 milions d’euros i ocupa més de 40.000 persones. No obstant això, en un sentit 

més ampli, els negocis relacionats amb la mobilitat sostenible, tal com s’ha definit, 

s’estima que arriben a 45.000 milions de facturació i 230.000 ocupats. Vilanova i la Geltrú, 

compta amb actors rellevants dintre del sector de les Indústries de la mobilitat, motiu pel 

qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres, el Port de Vilanova, un CFGM de 

manteniment d’embarcacions, el centre de manteniment de RENFE, un CFGM de 

manteniment de material ferroviari, estudis universitaris relacionats i un escola de 

manteniment d’aeronaus. 

• El sector de la química, l'energia i els recursos inclou la indústria química, la gestió 

dels recursos energètics, de l'aigua i els residus i les infraestructures i serveis relacionats 

amb aquests. D’aquest ampli sector ens centrarem en la par de l’energia. A tot el món 

s’han de superar les dificultats per accedir als recursos: l’extracció de petroli i gas cada 

cop és més difícil. En els últims anys la UE ha invertit molt a diversificar els seus 

subministraments i rutes de transport d'energia. A nivell estatal, la norma bàsica actual, 

impulsa la competència en el sector, introduint un augment de la competència, millorant la 

posició del consumidor quant a la informació disponible i facilitant els processos de canvi 

de subministrador. El conjunt de les indústries dins d'aquest àmbit, a nivell Català, suposa 

una facturació aproximada de 27.000 milions d'euros i una ocupació de 49.000 llocs de 

treball. Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del sector econòmic de 

les Indústries de la química, energia i recursos (principalment de l’energia), motiu pel qual, 

el sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres aquestes iniciatives son: l’Agència 

Local de l’Energia, el Projecte Sumem Energies, La iniciativa UIA, el Projecte URBAN, 

estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

• El sector de les indústries culturals i basades en l’experiència està format per 

indústries que tenen a veure amb viure experiències quan es realitza el consum d’un bé o 

servei. Entre aquests negocis es poden citar, les indústries creatives i culturals (edició, 

arts gràfiques, arts multimèdia, audiovisual i la producció d'àudio i vídeo). També formen 

part el sector del turisme i l’ esport. A nivell europeu, representaven el 2010 el 3,3 % del 

PIB d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de persones. S’estima que a Catalunya, 

l’àmbit està representat per més de 62.000 empreses, amb més de 300.000 ocupats i amb 

una facturació d’uns 24.000 milions d’euros. Vilanova i la Geltrú, compta amb actors 



 

 

rellevants dintre del sector, motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre les 

iniciatives de la ciutat hi ha l’aplicació Vilanova Plus, la comunitat digital creativa Crea&Co, 

la xarxa d’espais cowork, la fabrica de la creació o espai maker, els projectes Play Lab i 

Tecnokids, i un pla de formació en TICC. Cal destacar la tasca realitzada en aquest sector 

per l’AODL que es va contractar l’any passat i que es presenta sol·licitud de pròrroga per 

enguany.  

El marc estratègic estudiat es caracteritza per: 

• A nivell internacional i europeu, l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides (setembre 2015) i de 

l'Acord de París contra el Canvi Climàtic, COP 21 (desembre 2015). Actualment,  Habitat 

III representa una oportunitat per definir el paper de les ciutats en la implementació 

d'aquests acords i influir en el disseny dels eixos de la política local i regional dels propers 

anys. 

• A nivell català, la RIS3CAT (estratègia de recerca i innovació per a l’especialització 

intel·ligent de Catalunya) defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les 

actuacions i els programes d’R+D i Innovació per al període 2014-2020 i dóna suport a la 

generació i el desenvolupament de projectes innovadors.  

• A nivell comarcal, del Garraf i el seu àmbit d’influència més directe (Penedès), està 

actualitzada i vigent fins al 2020. En els tres documents analitzats, s’apunta la necessitat 

de: Treball en xarxa i complementarietat entre municipis, La necessitat de treballar per la 

cohesió social i la Promoció de models econòmics sostenibles. 

• A nivell local, l’estratègia es basa en els objectius prioritaris del PAM de VNG 2015-2019 

la inclusió social, la qualitat educativa, les activitats culturals i creatives, l’ocupació juvenil i 

l’envelliment actiu, crear nous nínxols d’activitat econòmica i l’emprenedoria social. També 

es basa en el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica de Vilanova i la Geltrú (VNG 2025), 

defineix les línies de treball per fer de Vilanova i la Geltrú una ciutat Mediterrània, 

Acollidora, Creativa, Activa i font d’Oportunitats.  

El ja citat Pla Estratègic VNG 2025, és un dels principals exemples de cooperació públic-

privada a Vilanova i la Geltrú. El Pla Estratègic VNG 2025 ha estat dut a terme sota el 

lideratge de l’Ajuntament Vilanoví (Administració pública). Aquesta principal iniciativa es 

complementa amb el Cowork de Neàpolis. El Cowork: respon a una necessitat que no estava 

coberta fins ara pel mercat, ja que les grans empreses cada vegada treballen més amb 

plantilles reduïdes i externalitzen molts dels apartats de la seva producció i cada vegada més, 



 

 

els petits equips poden fer-li la competència a grans companyies. Per aquests canvis i per les 

necessitats de les noves microempreses i dels autònoms és precisament pel que s'està 

donant l'actual explosió de coworks. Aquesta situació actual, es vol potenciar amb el concepte 

de Fab Labs (espais d’experimentació en el camp de la producció) i Living Lab (sistema 

centrat en l’usuari que integra recerca i processos d'innovació tant públic com privats).  

El model innovador que es presenta a Vilanova i la Geltrú, és important que es basi en: 

• El terme glocalització és el resultat de la unió de les paraules: globalització i localització. 

Per definició, el terme fa referència a l'individu, al grup, a l'organització i a la comunitat 

que és capaç i pot "pensar en global i actuar de manera local". El terme mostra la 

capacitat de les persones de crear ponts entre allò local i allò global. 

• La innovació social sovint és el resultat d'un esforç col·lectiu, on el motor rau en la 

voluntat de compartir i transferir coneixement, d'estendre la innovació desenvolupada al 

major nombre possible de persones, espais i agents socioeconòmics.  

• L'economia circular és reparadora i regenerativa, i pretén aconseguir que els productes, 

components i recursos en general mantinguin la seva utilitat i valor a tot moment. Aquest 

concepte distingeix entre cicles tècnics i biològics. 

 

2.2. ANÀLISI DAFO DEL PLA D’ACCIÓ 

 

A partir de les dades aportades en el present PLA D'ACCIÓ, s'ha elaborat la següent taula. 

Aquesta recull un anàlisi DAFO de la situació actual. 

 

Amenaces Oportunitats 

• El concepte per participació públic-

provada de Fab Labs (espais 

d’experimentació en el camp de la 

producció), ja fa temps que es treballen 

en àmbits internacionals, nacionals i 

catalans. Tot i que és un àmbit conegut, 

no s’ha treballa fins ara, fet que suposa 

una posició desfavorable per a la 

comarca. 

• El model innovador sota el terme 

• El SOC desplega el programa d’AODLs amb 

un enfocament del desenvolupament local 

del territori com un conjunt d’iniciatives o 

projectes integrats que tenen com a objectiu 

afavorir un procés reactivador de l’economia. 

• Les indústries basades en la mobilitat 

sostenible nivell europeu són un sector clau: 

4,8% del VAB. A nivell estatal, l’any 2014 

s’ha recuperat. A Catalunya, factura14.000 

milions d’euros i ocupa més de 40.000 



 

 

glocalització és el resultat de la unió de 

les paraules: globalització i localització. 

Per definició, el terme fa referència a 

l'individu, al grup, a l'organització i a la 

comunitat que és capaç i pot "pensar en 

global i actuar de manera local". El 

terme mostra la capacitat de les 

persones de crear ponts entre allò local 

i allò global. D’aquest concepte, se’n 

deriven dos amenaces: 

• L’àmbit internacional ofereix una gran 

quantitat d’oportunitats per treballar, és 

necessari seguir una estratègia clara 

per no malgastar esforços. 

• Com a efectes de la globalització, cada 

cop hi ha més competència i cal vetllar 

per l’excel·lència en les tasques dutes a 

terme si es volen obtenir beneficis.  

• El model innovador sota el terme 

economia circular és reparadora i 

regenerativa, i pretén aconseguir que 

els productes, components i recursos en 

general mantinguin la seva utilitat i valor 

a tot moment. Aquest model ja fa temps 

que es treballen en àmbits 

internacionals, nacionals i catalans. Tot i 

que és un àmbit conegut, no s’ha 

treballa fins ara, fet que suposa una 

posició desfavorable per a la comarca. 

 

persones.  

• El sector energètic, a nivell internacional es 

lluita per superar les dificultats per accedir 

als recursos. En els últims anys la UE ha 

invertit en diversificar els seus 

subministraments i aprofitament de l’energia. 

A nivell estatal, la norma bàsica impulsa la 

competència en el sector, millorant la posició 

del consumidor. El conjunt de les indústries 

dins d'aquest àmbit, a nivell Català, suposa 

una facturació d’uns 27.000 milions d'euros i 

una ocupació de 49.000 llocs de treball.  

• El sector de les indústries culturals i basades 

en l’experiència. A nivell europeu, 

representaven el 2010 el 3,3 % del PIB 

d’Europa i van donar feina a 6,7 milions de 

persones. S’estima que a Catalunya, l’àmbit 

està representat per més de 62.000 

empreses, amb més de 300.000 ocupats i 

amb una facturació d’uns 24.000 milions 

d’euros.  

• A nivell internacional i europeu, l'aprovació 

dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i el futur Habitat III, representen 

una oportunitat per definir el paper de les 

ciutats. 

• A nivell català, la RIS3CAT defineix el marc 

per desenvolupar les actuacions i els 

programes d’R+D i Innovació per al període 

2014-2020 i dóna suport a la generació i el 

desenvolupament de projectes innovadors.  



 

 

• Debilitats • Fortaleses 

• Tant a Vilanova i la Geltrú com a la 

comarca del Garraf es detecta un 

decreixement poblacional (-0,5% al 

Garraf i -0,5% a VNG). 

• Tant a Vilanova i la Geltrú com a la 

comarca del Garraf es detecta una edat 

mitjana similar a la catalana, al voltant 

dels 41 anys.  

• La taxa d'atur del 2014 al Garraf és del 

16%, i la de Vilanova 18%, ambdues 

superiors a la taxa catalana (14,7%) 

però inferiors a l’estatal (19%). 

• La taxa d'atur del 2014 al Garraf i la de 

Vilanova s’han incrementat respecte el 

2013.  

• Al Garraf i a Vilanova, la majoria de la 

població aturada està entre els 45 i 59 

anys i disposen d'estudis d’educació 

obligatòria o inferiors. 

• En ambdós àmbits, s'ha donat un 

augment de la contractació, tot i que es 

de caràcter temporal, focalitzada en la 

població de 30 a 44 anys i en el sector 

dels serveis.  

• Pel que fa als autònoms, continuen la 

tònica ascendent del 2013, sobretot als 

serveis. 

• A nivell comarcal, existeix una 

estratègia vigent fins al 2020, la qual 

apunta la necessitat de: Treball en 

xarxa, complementarietat entre 

municipis, treballar per la cohesió social 

i la Promoció de models econòmics 

sostenibles. 

• Vilanova i la Geltrú, capital del Garraf, acull 

més del 45% de la població de la Comarca.  

• Vilanova, està connectada, i per tant 

influencia i és influenciada per Barcelona, 

Tarragona, Vilafranca del P., Igualada i 

Manresa. 

• Tant a Vilanova com el Garraf es detecta una 

població estrangera principalment procedent 

d'Europa (54% al Garraf i 42% a VNG). 

• Vilanova, compta amb actors rellevants 

dintre del sector de les Indústries de la 

mobilitat: el Port de Vilanova, el centre de 

manteniment de RENFE, un CFGM de 

manteniment de material ferroviari i un 

d’embarcacions, estudis universitaris 

relacionats i escola de manteniment 

d’aeronaus. 

• Vilanova compta amb iniciatives en el sector 

de les Indústries de l’energia. Entre d’altres: 

l’Agència Local de l’Energia, el Projecte 

Sumem Energies, La iniciativa UIA, el 

Projecte URBAN, estudis de l’EPSEVG i dos 

CFGM relacionats. 

• Vilanova compta amb actors en el sector de 

les indústries creatives i de l'experiència, 

com  l’aplicació Vilanova+, la comunitat 

digital Crea&Co, la xarxa d’espais cowork, la 

fabrica de la creació o espai maker, els 

projectes Play Lab i Tecnokids, i un pla de 

formació en TICC.  

• Cal destacar la tasca realitzada en el sector 

de les indústries creatives per l’AODL que es 

va contractar l’any passat i que es presenta 

sol·licitud de pròrroga per enguany.  

• A nivell local, el PAM contempla la qualitat 

educativa, les activitats creatives, l’ocupació 



 

 

juvenil i l’envelliment actiu, crear nínxols 

d’activitat econòmica i emprenedoria social. 

També defineixen les línies de treball per fer 

de Vilanova i la Geltrú una ciutat 

Mediterrània, Acollidora, Creativa, Activa i 

font d’Oportunitats.  

• El ja citat Pla Estratègic VNG 2025, és un 

exemple de cooperació públic-privada sota 

el lideratge de l’Ajuntament Vilanoví. 

• El Cowork de Neàpolis (Ajuntament de 

Vilanova), en funcionament des de 2011, 

respon a la necessitat de donar un lloc físic 

de treball als autònoms complementen les 

plantilles cada cop més reduïdes de les 

empreses. Al Cowork, també es treballa el 

model innovador sota el terme innovació 

social és el resultat d'un esforç col·lectiu, on 

el motor rau en la voluntat de compartir i 

transferir coneixement, d'estendre la 

innovació desenvolupada al major nombre 

possible de persones, espais i agents 

socioeconòmics.  

• El concepte per participació públic-provada 

Living Lab (sistema centrat en l’usuari que 

integra recerca i processos d'innovació tant 

públic com privats), s’ha treballat des de 

Neàpolis en els darrers anys.  

• L’Institut Municipal d’Educació i Treball 

(IMET), com a organisme autònom 

municipal, compta amb una dilatada 

trajectòria en el camp formatiu ocupacional, 

disposant d’experiència, projectes, serveis, 

recursos humans i materials destinats a 

aquests àmbits, i que estaran 

imprescindiblement coordinats amb el treball 

que desenvolupi l’AODL.  

 

 



 

 

2.3. ARBRE DE PROBLEMES 

 

A partir de les dades aportades en el present PLA d'ACCIÓ i resumides a l'apartat anterior, 

s'ha elaborat el següent mapa de problemes, on es concreten i estructuren els problemes que 

es detecten en l’actual model de promoció econòmica de Vilanova i la Geltrú. A partir de la 

identificació del problema central, es presenten les causes i els efectes que aquest genera. 

 

 

 

 



 

 

2.4. OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 

 

A partir de l'arbre de problemes presentat en el punt anterior, s'ha elaborat el següent arbre 

d'objectius, als quals es pretén donar compliment amb el present PLA DE TREBALL. 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. DESTINATARIS DEL PROJECTE 

 

El projecte s'adreça a tota la població de Vilanova i la Geltrú i per extensió a la totalitat de la 

comarca del Garraf (formació contínua) i en especial a les persones desocupades i/o als 

col·lectius més vulnerables (formació ocupacional).  

 

Es tracta de posar a disposició de la ciutadania aquells processos d’innovació social i 

tecnològica, hibridant la seva activitat quotidiana laboral o formativa amb les idees creatives i 

innovadores d’estudiants, professionals freelance i amateurs, i fins i tot persones jubilades o 

interessades en la innovació com a hobby. Com a conseqüència d’aquesta hibridació d’actors, 

es vol potenciar al màxim la creació de sinergies entre tots ells.  

 

 

COL·LECTIU CAPACITATS OPORTUNITATS 

POBLACIÓ en 
actiu o aturada 

Experiència laboral prèvia 

Habilitats i competències adquirides 
Interessos personals 

Adquisició de noves habilitats 
Desenvolupament personal 

Creixement de l’autoestima i motivació 

Canvi actitudinal  

ESTUDIANTS 

Triar carrera professional 
Aportar idees creatives i innovadores 
Renovar els sectors tradicionals 
Desenvolupar la nova ciutat 

Vilanova com a entorn privilegiat 
Noves sortides professionals 
Desenvolupament personal 
Desenvolupar-se professionalment  
Interacció amb sectors industrials 
Innovar en l’aplicació de nous 
coneixements 
Proximitat a Barcelona 
Context internacional 

EMPRENEDORS 

Experiències en sectors afins 
Capacitat de treball 
Competitivitat 
Noves idees per la ciutat 

Vilanova com a entorn privilegiat 
Desenvolupament personal 
Desenvolupar-se professionalment  
Nous nínxol professionals 
Serveis oferts per l'Ajuntament 
Serveis d'altres administracions 
Projecció internacional 
Interacció amb altres sectors 
Oportunitats de les indústries 
emergents 
Proximitat a Barcelona 



 

 

CENTRE    
FORMATIU IMET 

Ampliar oferta formativa 
Transferència de coneixement 
Reciclar professionals 
Aportar professionals qualificats 

Adquirir prestigi i reconeixement 
Augmentar l’accés a estudiants 
Creixement professional del cos 
docent 
Assegurar la continuïtat del centre 
Fer front a l’oferta emplaçada a 
Barcelona 

EMPRESES 
Contractació de personal 
Inversió en I+D+I 
Desenvolupament del municipi 

Vilanova com a entorn privilegiat 
Serveis oferts per l'Ajuntament 
Serveis d'altres administracions 
Projecció internacional 
Interacció amb altres sectors 
Oportunitats de les indústries 
emergents 
Proximitat a Barcelona 
Accés a personal qualificat 
Accés a un gran mercat 
Accés a centres de recerca 

AJUNTAMENT 
Oferta de serveis propis 
Facilitació de l'accés a oportunitats 
Representació del territori 

Aportar valor afegit a la ciutat 

 



 

 

 

2.6. LÒGICA DEL PLA DE TREBALL 

 
Fomentar i millorar les polítiques locals d'ocupació i treball 
 

 



 

 

2.7. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS 

 

L'objectiu general de l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per a Impuls 

d’accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú, serà: 

Fomentar polítiques locals d’ocupació i treball innovadores a Vilanova i la Geltrú i la 

seva àrea d’influència per generar nous nínxols d’activitat econòmica i enfortir els 

existents. 

El que es pretén aconseguir és, com el propi nom de l'AODL indica, introduir conceptes 

innovadors i creatius en el sectors industrials tradicionals ubicats al municipi, per renovar el 

model econòmic actual amb les noves lliçons apreses de la recent crisi econòmica.  

Així doncs, l'objectiu específic de l'AODL és aplicar el treball en xarxa, la territorialització 

i models econòmics sostenibles i innovadors de Vilanova i la Geltrú. 

Gestionant els sectors tradicionals de manera holística, fomentant accions formatives, 

d'emprenedoria i de establiment empresarial, i hibridant-los amb el nou sector de les indústries 

creatives existents a la ciutat, es vol aconseguir modernitzar els sectors tradicionals, generar 

nous nínxols d’activitat econòmica i que els seus beneficis percolin a tota la societat. 

 

2.8. DEFINICIÓ DELS CONDICIONANTS 

De les dades i conceptes presentats al PLA d'ACCIÓ, s'extreuen els condicionants que cal 

tenir en compte alhora d’establir el Pla de Treball. A continuació es llisten els condicionants 

detectats i s’estableix com s’afrontaran per les tasques dutes a terme per l’AODL: 

   

CONDICIONANTS SOLUCIÓ PREVISTA 

El desenvolupament local del 
territori és un conjunt d’iniciatives o 
projectes integrats que tenen com a 
objectiu afavorir un procés re-
activador de l’economia. 

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pels temes que 
gestiona ho considerem el departament de l’Ajuntament 
oportú per tirar endavant aquest programa d’AODL.  
L’accés des d’una única àrea a les empreses, emprenedors, 
estudiants, aturats, centres formatius i d’innovació, ens 
ubiquen en una posició privilegiada per poder accedir de 
manera directa a tots els agents amb implicacions al 
desenvolupament local.  
L’AODL aportaria una visió transversal a l’àrea, la qual li 
permetria implantar d’una manera eficaç i integrada els 
diferents paràmetres i conceptes dels nous models econòmics 
innovadors. 



 

 

CONDICIONANTS SOLUCIÓ PREVISTA 

DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA  

L’àmbit territorial és el municipi de 
Vilanova i la Geltrú i la seva àrea 
d’influència.  

Vilanova i la Geltrú com a capital de la comarca del Garraf, 
és el centre dels tràmits administratius de la comarca, motiu 
pel qual la majoria de la població de la comarca, ja te l’hàbit 
de venir a Vilanova a fer certs tràmits, cursos, 
esdeveniments, etc.  

Així doncs, tot i que l’AODL s’emplaçarà al municipi Vilanoví, 
els seus treballs donaran servei a tota la comarca del Garraf 
de manera natural.  

Influencia de les ciutats de 
Barcelona, Tarragona, Vilafranca del 
Penedès, Igualada i Manresa. 

Cada cop el mon està més connectat, ja sigui per la 
capacitat de desplaçaments com per la compartició de 
dades i experiències via internet i les noves tecnologies.  

Aquest fet fa que cada cop la influència de qualsevol ciutat 
pugui arribar a nivells internacionals fàcilment. Aquest canvi 
de paradigma, lligat amb el concepte de Glocalitat, fa que la 
relació amb les ciutats veïnes hagi de reformar-se. 
Actualment ja no te sentit competir amb les ciutats més 
properes, si no que el més important és unir esforços per fer 
competir amb d’altres regions.  

Els treballs de l’AODL, han de servir per establir relacions a 
nivell tècnic amb les ciutats veïnes de manera que es puguin 
aprofitar al màxim les oportunitats que sorgeixin per als 
municipis. 

Decreixement poblacional (-0,5% al 
Garraf i -0,5% a VNG). 

No es considera una dada alarmant, degut a que no és una 
dada excessivament elevada, ni es coneix l’origen d’aquesta 
situació (podria ser per causes de natalitat/mortalitat, 
immigració, etc). 

Malgrat això, i fent una anàlisi des del punt de vista de la 
promoció econòmica, sempre porta a pensar que una major 
ocupació, llocs de treball de qualitat i oportunitats per a 
noves empreses i nínxols d’activitat, sempre pot ajudar a 
atraure més població cap a una ciutat.  

És des d’aquest darrer punt, on treballarà l’AODL que ens 
ocupa. Les seves tasques adreçades a la revitalitzar els 
nínxols econòmics de la ciutat i a crear-ne de nous, s’espera 
que comporti una clima que afavoreixi l’ocupació i ajudi a 
revertir la tendència de decreixement poblacional que es 
pateix a Vilanova i la Geltrú i a la comarca del Garraf. 

Població estrangera principalment 
procedent d'Europa (54% al Garraf i 
42% a VNG) 

Un alt percentatge de la població estrangera afincada a 
Vilanova i al Garraf prové d’Europa. Aquesta situació és un 
avantatge competitiu que s’ha d’aprofitar. 

A l’ecosistema creat al Cowork de Neàpolis, es carrobora 
aquest fet. Molts dels professionals que fan servir el cowork 
son d’origen europeu, Francès i Alemany principalment.  

Aquest fet facilita l’afinitat de la població per treballar 
projectes europeus, i en pot ser una font important de 
contactes i oportunitats. Aquesta és una de les tasques que 
haurà de fer l’AODL. 



 

 

CONDICIONANTS SOLUCIÓ PREVISTA 

Taxa d'atur superior a la catalana, tot 
i que ha incrementat respecte el 
2013.  

Tot i que l’alt percentatge d’aturats és una tònica comuna a 
tot el territori Català, el fet de que les dades de la nostre 
àrea siguin superior a la mitja catalana, fa que per a 
nosaltres la recerca de nous nínxols de feina sigui una 
prioritat. Per aquest motiu, proposem aquest AODL. 

La majoria de la població aturada es 
troba entre els 45 i 59 anys 

Aquest és un dels paràmetres que confirma que les 
oportunitats laborals no estan arribant de manera 
homogènia a tota la població del territori.  

Volem fer un especial esforç per millorar aquesta desigualtat 
social, i aquest serà un dels objectius principals de l’AODL. 
La solució que proposem per a aquesta situació, és d’una 
banda, revitalitzar els sectors tradicionals, per a que aquesta 
població s’hi pugui re-incorporar al mercat del treball. I de 
l’altre, facilitar la reinserció laboral d’aquesta gent mitjançant 
el concepte Fab-Lab, on poden aportar coneixements lligats 
amb els treballs manuals o més tradicionals, i poden 
aprendre d’una manera més natural les noves habilitats 
requerides per aquesta nova era digital en la que ens 
trobem. 

La majoria de la població aturada 
disposen d'estudis inferiors o 
equivalents a l'E.S.O. 

Aquest punt es considera una causa de que les oportunitats 
no arriben de la mateixa manera a tota la població, de 
manera que es vol resoldre de la mateixa manera que en el 
cas exposat en l’apartat anterior.  

Es considera que els Fab-Labs podrien ajudar a la reinserció 
d’aquest perfil d’aturats, la qual cosa seria resoldre el 
problema de manera temporal. Però també podrien ajudar a 
promoure estudis com CFGM i CFGS o Graus relacionats 
amb la fabricació. Mitjançant tallers i activitats, es vol 
despertar entre la població l’interès per els estudis 
relacionats (manteniments, indústria, electrònica, noves 
tecnologies, robòtica, etc.).  

Augment de la contractació, però 
temporal, edats de 30 a 44 anys i 
sector  serveis.  

Aquest paràmetre corrobora el fet ja exposat de que les 
oportunitats laborals que estan sorgint a la nostre comarca, 
no son de qualitat ni arriben de manera homogènia a tota la 
població.  

Els autònoms, continuen la tònica 
ascendent del 2013, sobretot als 
serveis. 

Aquest paràmetre corrobora el fet ja exposat de que les 
oportunitats laborals que estan sorgint a la nostre comarca, 
no son de qualitat ni arriben de manera homogènia a tota la 
població.  

Sobre aquest punt, volem fer especial esment en la 
importància que espais com els Coworks, els Fab-Labs, i la 
Innovació Social, entre d’altres tenen per a aquest col·lectiu.  

És prioritari per al nostre municipi donar suport a aquest 
col·lectiu, ja que gràcies als nous paradigmes mundials o 
Glocals, cada cop més els emprenedors estan fent front a 
les grans multinacionals. Son font de nous nínxols d’activitat 
i d’ocupació de qualitat, tal com estem comprovant al 
Cowork de Neàpolis.  



 

 

CONDICIONANTS SOLUCIÓ PREVISTA 

Hi ha representació al municipi del 
sector de la mobilitat sostenible. 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants en el 
sector de les Indústries de la mobilitat, motiu pel qual, el 
sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres, el Port de 
Vilanova, un CFGM de manteniment d’embarcacions, el 
centre de manteniment de RENFE, un CFGM de 
manteniment de material ferroviari, estudis universitaris 
relacionats i un escola de manteniment d’aeronaus. 

L’AODL, ha d’establir un vincle entre aquests agents del 
desenvolupament local i cercar-ne de nous.  

Hi ha representació al municipi del 
sector de l'energia i l’eficiència 
energètica. 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del 
sector econòmic de les Indústries de la química, energia i 
recursos (principalment de l’energia), motiu pel qual, el 
sector s’inclou en aquest projecte. Entre d’altres aquestes 
iniciatives son: l’Agència Local de l’Energia, el Projecte 
Sumem Energies, La iniciativa UIA, el Projecte URBAN, 
estudis de l’EPSEVG i dos CFGM relacionats. 

L’AODL, ha d’establir un vincle entre aquests agents del 
desenvolupament local i cercar-ne de nous.  

Hi ha representació al municipi del 
sector de les indústries culturals i de 
l’experiència. 

Vilanova i la Geltrú, compta amb actors rellevants dintre del 
sector de les indústries creatives i basades en l’experiència, 
motiu pel qual, el sector s’inclou en aquest projecte. Entre 
les iniciatives de la ciutat hi ha l’aplicació Vilanova Plus, la 
comunitat digital creativa Crea&Co, la xarxa d’espais 
cowork, la fabrica de la creació o espai maker, els projectes 
Play Lab i Tecnokids, i un pla de formació en TICC.  

L’AODL, ha d’establir un vincle entre aquests agents del 
desenvolupament local i cercar-ne de nous.  

MARC ESTRATÈGIC 

A nivell internacional, s’han aprovat 
nous objectius de sostenibilitat els 
quals es concretaran a la proper a 
conferència Habitat III. 

Aquesta oportunitat internacional creiem que s’ha d’aprofitar 
des de la nostre ciutat. Cada com més ciutats estan 
treballant el seu paper a escala internacional, i no volem que 
Vilanova i la Geltrú es quedi enrere en aquesta cursa per a 
l’aprofitament de les oportunitats internacionals i cap a 
l’adaptació de la nostra ciutat als nous paradigmes i models 
de desenvolupament urbà. 

Tot i que ja hem treballat aquesta l’AODL, ha de donar 
suport als projectes que ja estem desenvolupant i 
permetre’ns optimitzar els recursos en aquesta línia de 
treball. 

A nivell europeu, s’ha establert 
l'estratègia Europa 2020. 

Igual que en el punt anterior, però centrat en un àmbit 
europeu i focalitzat en la innovació, l’estratègia Europa 2020 
comporta moltes oportunitats per a ciutats com la nostre que 
sabem que no estem aprofitant al 100%.  

Tot i que ja hem treballat aquesta l’AODL, ha de donar 
suport als projectes que ja estem desenvolupant i 
permetre’ns optimitzar els recursos en aquesta línia de 
treball. 



 

 

CONDICIONANTS SOLUCIÓ PREVISTA 

A nivell català, s’ha establert 
l’estratègia RIS3CAT. 

Aquesta estratègia, a grans trets transposa les exigències 
de l’estratègia Europea 2020. I de la mateixa manera que a 
nivell europeu, a nivell estatal i català també hi han 
oportunitats per a municipis com el nostres. 

Actualment ja hem participat en algunes d’aquestes 
iniciatives,  i tot i que encara no hem obtingut cap benefici 
directe, creiem que hem de posar esforços en aquest sentit. 
Els projectes innovadors, sempre son font de noves 
oportunitats per al conjunt de l’economia d’un territori.  

A nivell comarcal, s’apunta la 
necessitat de: Treball en xarxa, 
millorar la cohesió social i la 
promoció de models econòmics 
sostenibles. 

Sobre aquesta idea, al nostre parar molt lligada al concepte 
de desenvolupament local, pivota el nostre AODL. És un 
dels condicionants que més directament ens ha portat a 
estructurar les raons per les quals el sol·licitem. 

A nivell local, l’estratègia reclama 
inclusió social, qualitat educativa, 
activitats  creatives, ocupació juvenil, 
envelliment actiu, activitat econòmica 
i l’emprenedoria social. 

Sobre aquesta idea, al nostre parar molt lligada al concepte 
de desenvolupament local, pivota el nostre AODL. És un 
dels condicionants que més directament ens ha portat a 
estructurar les raons per les quals el sol·licitem. 

COOPERACIÓ PÚBLIC PRIVADA 

Pla Estratègic VNG 2025 

Per a nosaltres el Pla VNG 2025 és especialment important 
pel que respecta a la cooperació públic-privada. El 
considerem el primer exercici dut a terme al nostre territori 
on la CPP es posa de manifest en un document que trenca 
moltes barreres. 

Considerem que el treball dut a terme per l’AODL ha de 
partir de les directrius d’aquest pla, el qual ja està 
consensuat amb molts dels agents del desenvolupament 
local.  

Cowork de Neàpolis 

Aquesta segona iniciativa municipal, representa un cas 
pràctic de la posada en marxa dels conceptes de 
Cooperació públic-privada. Tal com s’ha comentat, el més 
important per al seu funcionament, és el paper del 
dinamitzador que el gestiona. 

El paper de l’AODL en el Cowork, serà aportar oportunitats 
per a l’ecosistema que s’ha generat, fruit de les tasques que 
hem previst que desenvolupi.  

Fab Labs 

Aquesta iniciativa, per a nosaltres seria un futur desitjable, 
una evolució o una variació dels Coworks de que ja 
disposem. El desenvolupament d’un Fab-Lab, seria molt 
enriquidor per a la nostre ciutat, però ens caldria suport per 
a arribar a desenvolupar-ne un.  

Una de les funcions de l’AODL, emmarcada en els contactes 
que estableixi amb els actors del desenvolupament i del 
Cowork, és ajudar a la materialització d’un Fab-Lab a la 
ciutat. 



 

 

CONDICIONANTS SOLUCIÓ PREVISTA 

Living Lab 

Aquesta iniciativa, per a nosaltres seria un futur desitjable, 
una evolució o una variació dels Coworks de que ja 
disposem. El desenvolupament d’un Living Lab, seria molt 
enriquidor per a la nostre ciutat, però ens caldria suport per 
a arribar a desenvolupar-ne un.  

Una de les funcions de l’AODL, emmarcada en els contactes 
que estableixi amb els actors del desenvolupament i del 
Cowork, és ajudar a la materialització d’un Living Lab a la 
ciutat. 

 

MODELS INNOVADORS 

Glocalització 

Aquest model recull moltes de les iniciatives ja citades fins al 
moment. Fa referència a treballar pensant que les noves 
tecnologies i mitjans de comunicacions ens fan accessibles 
totes les iniciatives internacionals, i que influeixen al mon 
local, igual que el mon local pot influir internacionalment.  

Com s0ha demostrat, ja és un concepte que inevitablement 
es treballa, però cal continuar desenvolupament, ja que els 
seus resultats son sempre a llarg termini.  

Serà un paper important de l’AODL vetllar per a la 
consolidació d’aquest concepte en el funcionament de la 
ciutat. 

La innovació social 

Aquest model ja recull moltes de les iniciatives citades fins al 
moment, com el cowork o el fab lab. Es tracta de barrejar la 
promoció econòmica d’un territori amb les conceptes més 
socials. Es tracta de posar les innovacions, tecnològiques o 
no al servei de les persones.  

Serà un paper important de l’AODL vetllar per a la 
consolidació i desenvolupament d’aquest concepte en el 
funcionament de la ciutat i la seva activitat econòmica.  

L'economia circular 

Amb aquest darrer model, volem incorporar a la promoció 
econòmica que se’n fa a la ciutat el concepte de 
sostenibilitat en la seva totalitat.  

Considerem que en el nostre municipi hi han suficients 
iniciatives com per poder incorporar el reciclatge i la 
creativitat de manera conjunta per tal de generar nous 
nínxols econòmics.  

Volem aprofitar tot el bagatge que hi ha a la ciutat en 
manteniment de mitjans de transport, creativitat i estudis 
d’enginyeria per fer una veritable aplicació de l’economia 
circular. Volem arribar a ser referents en l’aplicació d’aquest 
concepte, creant un nínxol econòmic que crei llocs de treball 
i ocupació al nostre territori. 

Tot i que aquesta idea és potser la que dona nom al nostre 
AODL, és potser la tasca que considerem que tindrà 
resultats més a llarg termini. Volem que tots els passos que 
hem fet i que volem fer a curt termini, acabin portant-nos al 
compliment d’aquesta premissa.  

 



 

 

2.9. INSTRUMENTS I INFRAESTRUCTURES DISPONIBLES 

 

A l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per l’impuls d’accions formatives i 

ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú, per al desenvolupament de les tasques que li 

seran assignades, disposarà dels mateixos instruments i infraestructures que qualsevol 

treballador de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en el cas concret d’aquest AODL, també 

de l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 

 

L’IMET posarà a la seva disposició tota la dotació bàsica per a treballar (ordinador, material 

d'oficina, etc,...) i també l'assessorament i acompanyament tècnic per part dels membres de 

l’organisme. A nivell tècnic, també podrà comptar amb la resta de personal de l'Ajuntament, 

sota demanda de visita, de manera que l'AODL pugui disposar de tota la informació i 

contactes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots els seus centres adscrits. Així mateix, 

podrà disposar també dels serveis d’assessorament jurídic i administratiu. 

 

El seu lloc de treball físic, s'ubicarà a l'IMET, edifici de propietat municipal i centre de treball 

destinat a les polítiques actives d’ocupació, treball i educació. Disposem d’instal·lacions i 

aularis homologats per la pràctica docent. 

 

 

Aquestes instal·lacions, es troben al centre de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. És un espai 

proper a les principals connexions de trànsit, connectat amb la Universitat (EPSEVG-UPC) i 

l’escola de disseny d’entorns virtuals i videojocs (EMAID) , juntament amb principals centres 

de competència del territori.  

 

IMET, com a centre adscrit a l'Ajuntament, aportarà també l'expertesa del seu personal tant 

laboral com funcionari, tot seguint les directrius descrites anteriorment, de facilitar a l'AODL 

tota la informació necessària per al desenvolupament de les activitats que te previst 

desenvolupar. 

 



 

 

3. CONCRECIÓ DEL PLA DE TREBALL 
 

3.1. ESQUEMA DEL PLA DE TREBALL 

 

Amb el projecte d’Impulsar accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la 

Geltrú, es preveu el següent PLA DE TREBALL de l'AODL: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. FITXES DE PROJECTE 

 

PROJECTE 1. Establir canals de comunicació i coordinació amb els actors de 
formació i ocupació local. 

DEFINICIÓ: Aquest projecte correspon a les accions comunicatives de l’AODL. Es tracta 
d’un projecte per establir els canals de comunicació amb tots els actors implicats en la 
formació i ocupació local, ja siguin públics o privats i dels diferents nivells (locals, 
comarcals, provincials, autonòmics i estatals). De cada actor, es tracta de conèixer en 
detall el seu interès en participar i de quina manera, els projectes que desenvolupa que 
siguin afins al nou model econòmic, la seva capacitat per innovar i l’interès en participar en 
experiències de transferència de coneixement. 

ACTIVITAT 1.1. Coordinació amb l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Innovació. Es tracta de disposar d’una reserva d’hores per la coordinació amb l’IMET i 
amb l’Àrea de l’Ajuntament més directament implicada en el projecte. Contacte amb 
tècnics per a les tasques que sigui necessari. També es tracta de que s’estableixi una 
relació directa amb els altres AODL de l’Àrea.  
ACTIVITAT 1.2. Establir contacte amb organitzacions implicades. Es tracta d'elaborar 
un document on es llistin tots els agents implicats i que es calendaritzi una ronda de 
contactes amb tots aquests. Aquesta activitat és la que ha de vetllar per l’encaix del nou 
model amb tots els agents del desenvolupament,  formació i ocupació local, permetent 
detectar totes les oportunitats disponibles.  

Destinataris: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – IMET. 
Organitzacions de tots els àmbits relacionades amb el projecte. 

Percentatge de 
dedicació de l'AODL: 20% del temps de treball total de l'AODL. 

Costos directes de 
l'Activitat i fonts de 
finançament: 

Costos salarials directes per valor de 6.552,4€ (SOC.) 
Costos salarials indirectes per valor de 1.638,0€ (Ajuntament VNG 
- IMET) 
Dietes i material divers: 250€ (Ajuntament VNG - IMET) 

Resultats esperats: • Coordinació de les tasques de l’AODL amb la resta de 
tasques de l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Innovació. 

• Reunions amb els agents de desenvolupament local 

• Document: «Mapa d’agents de formació i ocupació local». 

Indicadors d'avaluació: • Número de projectes interns on l’AODL s’ha implicat. 

• Número d’agents de formació o ocupació local detectats. 

• Número de contactes establerts. 

• Número de col·laboracions aconseguides. 

• Número d’oportunitats detectades. 

 

 

 



 

 

PROJECTE 2. Unitat de projectes formatius i ocupacionals locals, apostant per la 

creació d’ocupació innovadora vinculada a nous sectors i/o de les TIC. 

Definició: Un cop establerts el contactes amb els organismes i entitats formatives i 
ocupacionals del territori, es treballarà per identificar les oportunitats de treball coordinat 
d’aquest àmbit i presentar les corresponents propostes innovadors. Cada dia es fa més 
palès la necessitat del treball conjunt de tots els agents implicats, que permetin fer front a 
les despeses i les incerteses que representa el mercat innovador, així com la previsió 
d’uns llocs de treball que avui en dia potser no existeixen o són desconeguts per a la 
població en general. 
La irrupció de nous nínxols d’ocupació pot representar la necessitat de readequació a un 
altre segment d’activitat laboral de les persones desocupades, així com la probable 
detecció de manca de competències per a les necessitats del mercat laboral actual o de 
futur, innovador o no.  

ACTIVITAT 2.1. Redacció de l’estratègia d’unitat de projectes formatius i 
ocupacionals del territori. Establir les línies de treball que facin viable un abordatge 
unificat, coordinat i contextualitzat del conjunt d’accions formatives i ocupacionals del 
territori, identificant les fortaleses que permetin l’elaboració de propostes innovadores en 
aquest àmbit.  

ACTIVITAT 2.2. Establiment del mapa d’oportunitats. Un cop identificades les línies 
d’accions i de fortaleses viables, caldrà l’establiment del conjunt de mitjans i recursos que 
caldrà tenir a l’abast pel desenvolupament de les accions innovadores conjuntes. Caldrà 
identificar les diferents línies de convocatòria nacional o europees a les quals es podria 
presentar sol·licitud. 

ACTIVITAT 2.3. Redacció de noves propostes de projectes i/o accions formatives i 
ocupacionals vinculades amb la innovació i/o les TIC. La prospecció i coordinació 
establertes durant els projectes 1 i 2 han de possibilitar la concreció de nous projectes o 
accions innovadores en el marc formatiu i ocupacional del territori. Principalment 
emmarcades en els models d’innovació social i d’economia circular, circumscrits i dirigits 
preferentment sota el paradigma inclusiu de lluita contra l’atur i/o de la promoció de 
l’emprenedoria.    

Destinataris: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Desocupats, ocupats que desitgen un canvi de sector, estudiants, 
emprenedors i empresaris 

Percentatge de 
dedicació de l'AODL: 30% del temps de treball total de l'AODL. 

Costos directes de 
l'Activitat i fonts de 
finançament: 

Costos salarials directes per valor de 9.828,4€ (SOC) 
Costos salarials indirectes per valor de 2.457,1€ (Ajuntament VNG 

- IMET) 

Resultats esperats: 
• Document “Estratègia d’unitat de projectes formatius i 

ocupacionals del territori” 

• Document “Mapa d’oportunitats formatives i ocupacionals 



 

 

del territori” 

• Document “Noves propostes de projectes i/o accions 
formatives i ocupacionals vinculades amb la innovació i/o les 
TIC”   

Indicadors d'avaluació: 

• Número d’oportunitats detectades 

• Número de sol·licituds de contacte emeses 

• Número de contactes finalment realitzats 

• Número d’agents implicats 

• Número d’accions o projectes proposats per l’AODL 

• Nombre d’accions o projectes finalment executats 

 

PROJECTE 3. Aplicar conceptes innovadors en els models formatius i ocupacionals 

relacionats amb el model d’innovació social del propi centre IMET 

Definició: La voluntat i l’esperit innovador no ha de quedar circumscrit a les propostes 
d’accions i projectes emmarcats anteriorment en el projecte 2, sinó que ha de passar a 
formar part intrínseca de qualsevol acció o proposta formativa i ocupacional del propi 
centre ocupacional IMET. L’AODL co-participarà de la transmissió i posada en marxa 
d’aquesta voluntat de promoure els conceptes de Cowok, Fab-Lab, Living Lab i Economia 
Circular, generador de nous nínxols d’ocupació i d’emprenedoria. Totes aquestes tasques 
han d’estar relacionades amb l’aplicació de models formatius i ocupacionals innovadors i 
les TIC. 

ACTIVITAT 3.1. Coneixement, aproximació i difusió del model innovador al centre 
IMET. L’organisme autònom ve desenvolupant des de fa molts anys una consolidada tasca 
de divulgació i promoció d’accions i programes ocupacionals i formatius. Tot i què les TIC 
són ben present a la vida diària i laboral, detectem en molts dels alumnes i usuaris dels 
nostres serveis un alt desconeixement de l’ús i serveis que proporcionen les TIC, restant-
los encara més lluny el concepte de l’emprenedoria i la innovació. L’aproximació a la 
realitat de l’IMET permetrà que l’AODL identifiqui com permeabilitzar encara més l’IMET a 
les TIC i a la innovació, per a què passin a formar part del currículum transversal del 
conjunt d’accions formatives i ocupacionals que es programin al centre. Ha de ser motor un 
dels motors principals d’aquest canvi. 

ACTIVITAT 3.2. Concreció i redacció de noves propostes de projectes i/o accions 
formatives ocupacionals  i/o de les TIC innovadores vinculades amb l’activitat que 
desenvolupa l’IMET. A banda de les accions previstes a l’activitat anterior, l’AODL tindria 
una segona  principal tasca en aquest projecte, es tractaria d’identificar, definir i redactar 
noves oportunitats formatives i ocupacionals innovadores del territori, cercant la seva 
viabilitat i visibilitat. 

Destinataris: 
Desocupats, ocupats que desitgen un canvi de sector, estudiants, 
emprenedors i empresaris 
Ciutadania en general 



 

 

Percentatge de 
dedicació de l'AODL: 30% del temps de treball total de l'AODL. 

Costos directes de 
l'Activitat i fonts de 
finançament: 

Costos salarials directes per valor de 9.828,4€ (SOC) 
Costos salarials indirectes per valor de 2.457,1€ (Ajuntament VNG 
- IMET) 

Activitats i material divers: 200€ (Ajuntament VNG) 

Resultats esperats: 

• Document “Concreció de nous projectes i accions formatives 
i ocupacionals vinculades amb la innovació i/o les TIC en el 
marc de l’IMET” 

• Establiments d’acords de suport tècnic dins l’IMET 

• Definir les línies estratègiques per al 2018 

Indicadors d'avaluació: 

• Nombre d’accions formatives i ocupacionals vinculades 
directament les TIC i la innovació a l’IMET promogudes per 
l’AODL. Quantes finalment executades 

• Accions formatives i ocupacionals fonamentades en el 
model d’Innovació Social 

• Accions formatives i ocupacionals relacionades amb l’espai 
Marker 

• Accions formatives i ocupacionals relacionades amb el Fab-
Lab 

• Accions formatives i ocupacionals relacionades per al Living 
Lab 

• Accions formatives i ocupacionals relacionades amb el 
model «Glocal» 

• Accions emmarcades en el model d’Economia Circular. 

 

 



 

 

 

 

 

PROJECTE 4. Promoure activitats de transmissió de coneixement. 

Definició: L’objectiu d’aquest projecte és exterioritzar i difondre els resultats obtinguts durant 
l’execució dels projectes 1, 2 i 3. Es tracta d’aportar continguts i generar activitats per a 
completar i donar valor a les seves activitats. Les activitats han de ser complementàries, i 
han d’introduir els conceptes de cooperació públic-privada i els models formatius i 
ocupacionals innovadors establerts per l’AODL que ens ocupa. 

ACTIVITAT 4.1. Establir punts de trobada entre els actors de formació i ocupació 
innovadors locals. Es tracta d’establir trobades periòdiques on els actors innovadors de 
formació i ocupació local es trobin i intercanviïn experiències i projectes a desenvolupar. 
ACTIVITAT 4.2. Promoure activitats formatives i esdeveniments. Aprofitant les 
infraestructures de l’IMET de Neàpolis i del Campus Universitari de la Mediterrània, així com 
dels contactes i oportunitats detectats pels projectes 1, 2 i 3, és interessant promoure cursos, 
jornades, conferències, etc.  
ACTIVITAT 4.3. Generar continguts a comunicar. Tota la feina desenvolupada per a 
l’AODL ha de ser transcendent per a promocionar un canvi de model de programació 
d’accions i activitats formatives i ocupacionals. Aquesta transcendència requereix que les 
activitats desenvolupades siguin convenient comunicades, per tal de garantir la 
transparència de les tasques fetes, poder fer arribar la iniciativa al màxim de persones 
possible, etc. En aquest sentit, caldrà generar continguts per xarxes socials, notes i 
comunicats de premsa. 

Destinataris: 
Desocupats, ocupats que desitgen un canvi de sector, estudiants, 
emprenedors i empresaris 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Percentatge de 
dedicació de l'AODL: 20% del temps de treball total de l'AODL. 

Costos directes de 
l'Activitat i fonts de 
finançament: 

Costos salarials directes per valor de 6.552,4€ (S.O.C.) 
Costos salarials indirectes per valor de 1.638,0€ (Ajuntament VNG) 
Dietes i material divers: 250€ (Ajuntament VNG) 

Resultats esperats: 

• Establir una fórmula de trobades informals periòdica operativa 

• Promoure un mínim de dos activitats formatives o 
esdeveniments 

• Generar un mínim de 6 accions a comunicar durant el 2017. 

Indicadors d'avaluació: 

• Nombre de nous mitjans de comunicació emprats promoguts 
per l’AODL 

• Nombre de visites i consultes a notícies i esdeveniments 
publicats 

• Nombre de reunions informals realitzades 

• Nombre d’activitats formatives i esdeveniments executats 

• Nombres d’activitats comunicades per cada mitjà 



 

 

3.3. CRONOGRAMA 

A la present taula, es fa una aproximació a la distribució de les tasques que haurà de realitzar 

l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local sol·licitat. Aquest cronograma fa una aproximació 

del % de temps anual que és desitjable que es dediqui a cada tasca, i quan es preveu que es 

desenvolupin aquestes tasques al llarg de l'any. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 
ANY 

PROJECTE 1.  Establir canals de comunicació i coordinació amb els actors de formació i 
ocupació local. 20% 

ACTIVITAT 1.1. Coordinació amb 
l’Àrea de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Innovació 

x x x x x x x x x x x x 5% 

ACTIVITAT 1.2. Establir contacte amb 
organitzacions implicades 

x x x x x x x x x x x x 15% 

PROJECTE 2. Unitat de projectes formatius i ocupacionals locals, apostant per la creació 
d’ocupació innovadora vinculada a nous sectors i/o de les TIC. 30% 

ACTIVITAT 2.1. Redacció de l’estratègia 
d’unitat de projectes formatius i 
ocupacionals del territori 

x x           5% 

ACTIVITAT 2.2. Establiment del mapa 
d’oportunitats  

x x           5% 

ACTIVITAT 2.3. Redacció de noves 
propostes i/o accions formatives i 
ocupacionals vinculades amb la 
innovació i/o les TIC 

  X X x x x x x x x x 20% 

PROJECTE 3. Aplicar conceptes innovadors en els models formatius i ocupacionals 
relacionats amb el model d’innovació social del propi centre IMET 30% 

ACTIVITAT 3.1. Coneixement, 
aproximació i difusió del model innovador 
al centre IMET 

x x x          10% 

ACTIVITAT 3.2.  Concreció i redacció de 
noves propostes de projectes i/o accions 
formatives i ocupacionals innovadores i/o 
de les TIC vinculades amb l’activitat que 
desenvolupa l’IMET 

   x x x x x x x x x 20% 



 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 
ANY 

PROJECTE 4.  Promoure activitats de transmissió de coneixement. 20% 

ACTIVITAT 4.1. Establir punts de 
trobada entre els actors de formació i 
ocupació innovadors locals 

      x x x x x x 5% 

ACTIVITAT 4.2.Promoure activitats 
formatives i esdeveniments. 

        x x x x 10% 

ACTIVITAT 4.3. Generar continguts a 
comunicar. 

x x x x x x x x x x x x 5% 

 

 

3.4. PLA D’ADAPTACIÓ DE L’AODL 

 

El Pla d'Adaptació de l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) sol·licitat, està 

totalment integrat en el PLA DE TREBALL proposat. 

 

En el PROJECTE 1. Establir canals de comunicació amb els actors de desenvolupament 

local, està enterament dedicat a la coordinació del projecte. En la seva ACTIVITAT 1.1. 

Coordinació amb l’Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, es garanteix un espai 

de treball per a la coordinació de l’AODL amb l’IMET i amb l’Àrea de Promoció Econòmica, 

Ocupació i Innovació de l’Ajuntament. Es tracta doncs, de la coordinació bàsica amb les 

persones que han de compartir el dia a dia de la feina de l’AODL, tant a nivell tècnic com a 

nivell directiu. D’altra banda, l’ACTIVITAT 1.2. Establir contacte amb organitzacions 

implicades, ha de servir per establir les vies de coordinació amb tots els agents implicats en el 

desenvolupament local. En aquesta activitat s’inclouen des d’altres àrees de l’Ajuntament i 

altres organismes d’aquest, com el mateix Servei d’Ocupació de Catalunya i es fa extensible a 

tots els actors que es detectin en el desenvolupament de les tasques quotidianes de l’AODL, 

com per exemple la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal, el Node Garraf, els 

empresaris i les seves associacions, o els Ajuntaments veïns.  

 

 



 

 

Un altre punt clau en l’adaptació de l’AODL és conèixer i estar en contacte amb d’altres 

AODLs. Aquest punt és important, ja que en una mesura o altres, tots els AODLs cerquen un 

objectiu comú: la Dinamització del Desenvolupament Local. En aquest sentit, es tracta de fer 

xarxa amb altres AODLs, tant a nivell de contactes amb la Xarxa d'AODL i Desenvolupament 

Local establerta pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

A més, aquest punt es fa especialment important enguany on ja es sol·licita la pròrroga d’un 

AODL que va ser contractat l’any anterior, i es sol·licita de manera conjunta amb el present 

document un segon AODL. Si bé, la tasca de coordinació interna ja queda coberta pel projecte 

1, a nivell d’imatge externa es disposa el PROJECTE 4. Promoure activitats de transmissió de 

coneixement. Aquest projecte, busca amb el desenvolupament de les seves activitats de 

comunicació dels diferents projectes siguin perfectament adaptades.  

 

 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
 11. EXECUTAR LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE DATA 25.07.2016 I A LA SENTÈNCIA 
DEL MATEIX TRIBUNAL, NÚM. 288/2010, DE 9 D’ABRIL. (EXP. 
214/2016-SEC) 

 
Relació de fets 
 

1. A finals de l’any 2002 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va posar en 
funcionament una ampliació del seu servei de transport urbà amb dues noves 
línies: la L3 i la L4. 

 



 

 

2. L’empresa TERESA Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA, S.L., titular de la 
concessió del servei de transports interurbà V-2963 i V-GC18, va interposar 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) recurs ordinari 
512/2006 contra la desestimació per silenci administratiu del recurs d’alçada 
contra la resolució del Director General de Ports i Transports de la Generalitat 
de Catalunya de data 30.09.2005 que va donar la conformitat a les noves 
condicions de prestació del servei de transport urbà de Vilanova, línies L3 i L4. 

 
3. En aquest procediment el TSJC dictà la sentència núm. 288 de data 9 d’abril 

de 2010 que anul·là la resolució de la Generalitat impugnada i declarà la 
responsabilitat patrimonial de l'administració autonòmica pels danys i 
perjudicis a PLANA (la Sentència va ser confirmada per Sentència del 
Tribunal Suprem de data 21 de desembre de 2012).  

 
4. L’empresa Plana va promoure incident d’execució de la Sentència núm. 288 

de 09.04.2010 del TSJC, amb l’oposició del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la 
mercantil Transport Ciutat Comtal, concessionària del servei urbà. L'incident 
núm. 20/2013 fou resolt per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJC a través d’interlocutòria de data 7 de juliol de 2015 en 
la que disposava, entre d’altres qüestions, el cessament del funcionament de 
les línies urbanes L3 i L4 de transport col·lectiu urbà de viatgers de Vilanova i 
la Geltrú, per les raons allí expressades.  

 
5. Contra la interlocutòria anterior l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 

Generalitat de Catalunya i la concessionària Transports Ciutat Comtal 
interposaren recurs de reposició jurisdiccional. Simultàniament, atès que 
procedia executar-la i, tanmateix, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
indispensable mantenir la prestació d’una oferta de transport urbà de viatgers 
per carretera que garantís la unió dels barris est-oest de la ciutat, es procedí a 
la  seva prestació integrada en els serveis públics regulars de transport 
interurbà de viatgers per carretera Barri de Vilanoveta (Sant Pere de Ribes) - 
Vilanova i la Geltrú (V-2963) i Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès (V-
6418), atenent al que la pròpia sentència determinava en relació amb l’atenció 
dels tràfics corresponents, per part d’aquests serveis de transport interurbà, 
dels quals és concessionària l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana, 
SL.. Per aquestes raons, en data 7 de març de 2016 el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va adoptar, entre d’altres acords, els següents: 

  
1. La  prorroga del contracte administratiu amb l’empresa Transports 

Ciutat Comtal, SA, per al servei de transport públic col·lectiu urbà de 
viatgers del municipi de Vilanova i la Geltrú per les línies L1 i L2, fins 
que aquest Ajuntament no realitzés una nova adjudicació, segons està 
establert a la clàusula 38 del Plec de Clàusules administratives.  

2. La incorporació en data 1 d’abril de 2016 de les línies L3 i L4 a les 
concessions de transport públic col·lectiu interurbà V-2963 i V-6418, 
actualment adjudicades a l’empresa Teresa y José Plana Empresa 
Plana, SL. 



 

 

3. La ratificació de la signatura del conveni, de data 18 de febrer de 2016, 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Teresa y José Plana 
Empresa Plana, SL, per a la prestació dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Vilanova i la Geltrú. I la revocació del Decret 
de l’Alcaldia de 31 de juliol de 2015, que decretava la suspensió de les 
línies L3 i L4 a la zona est de la ciutat. 

  
6. En data 29 de juliol de 2016 s’ha notificat la Interlocutòria de data 25 de juliol 

de 2016 del TSJC que, en resolució dels recursos de reposició contra la 
Interlocutòria de 7 de juliol de 2015 (dictada en l’incident d'execució de 
sentència), resolgué: 

 
− Desestimar íntegrament els recursos de reposició de totes les parts 

contra la Interlocutòria de 7 de juliol de 2015 
 
− Declarar la NUL·LITAT DE PLE DRET de: 

 
1. El Decret de l'Alcaldia de 31 de juliol de 2015 i l'acord de ratificació 
adoptat pel Ple de Vilanova i la Geltrú el 14 de setembre de 2015 
 
2. El conveni transaccional de 18 de febrer de 2016 i l'acord de Ple 
adoptat el 7 de març de 2016, que ratifica l’anterior decret d’alcaldia 

 
− Ordenar el cessament del servei de les línies L3 i L4, i en tot cas la dels 

seus itineraris, en els termes que apareixen descrits amb precisió en el 
penúltim paràgraf del raonament jurídic tercer de la resolució (tornada 
immediata de l'empresa Plana als seus itineraris originals; amb la 
supressió, sense ambages, de les línies L3 i L4 en la seva integritat; i 
amb la supressió, en tot cas, dels itineraris (modificats i no modificats) 
materialment servits per les línies L3 i L4, heretades per l’empresa 
Plana, ja fossin aquells satisfets com a tal línees L3 i L4, o sota 
qualsevol altra denominació. I tot això, com a màxim, el 30 de setembre 
de 2016. 

 
Fonaments de dret 
 
Segons l’article 26.1.d de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del 
règim local, el servei col·lectiu de transport públic és un servei d’abast universal i de 
prestació obligatòria per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Paral·lelament, el compliment de les anteriors resolucions judicials en els seus 
estrictes termes també comporta una obligació legal per a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, el qual no pot eludir la nul·litat de ple dret del conveni de 18 de febrer de 
2016, que declara la interlocutòria del TSJC, Secció Tercera, de data 25 de juliol de 
2016, ni l’anul·lació de la resolució del Director General de Ports i Transports de la 



 

 

Generalitat de Catalunya de 30 de setembre de 2005, que declara la STSJC de 9 
d’abril de 2010, la qual, a efectes pràctics, equival a la supressió de les línies L3 i L4. 
 
Això comporta que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es vegi obligat imperativament 
a donar compliment a ambdós mandats aparentment contradictoris com són la legal 
prestació del servei universal de transport urbà de viatgers en un traçat que asseguri 
la unió dels barris est i oest de la ciutat i, a la vegada, que sigui respectuós amb la 
sentència ferma i ulteriors interlocutòries que, sense cap mena de dubte, vinculen 
aquesta administració. 
 
El conveni de 18 de febrer de 2016, la nul·litat absoluta i radical del qual ha estat 
declarada, fa una modificació concessional de les línies interurbanes V-2963 i  V-
6418 a través d'una resolució de la Direcció General de Transports i Mobilitat de 26 
de febrer de 2016 que, en virtut de l’article 4 del Reglament de la Llei 12/1987, és 
l’òrgan competent per a fer-ho. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prestà el seu 
consentiment a que es produís la citada modificació, perquè considerava que aquest 
consentiment redundaria positivament en una qüestió especialment important per als 
interessos públics municipals, com són els punts de parada, tal com estableix l’article 
110, però en cap cas no autoritzava ni promovia la citada modificació. El conveni 
signat establia que la modificació s’efectuaria per la Direcció General de Transports, i 
així ho feu la Resolució de data 26 de febrer de 2016, que establí clarament que el 
seu objecte era la “modificació de les condicions de prestació del servei de transport 
interurbà de viatgers per carretera entre el Barri de la Vilanoveta (Sant Pere de Ribes) 
a Vilanova i la Geltrú (V-2963) i Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès (V-
6418)”. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú davant la resolució judicial referida, i per evitar 
incórrer en desobediència judicial, posa de manifest la seva voluntat de denunciar 
l’al·ludit conveni.  
 
D’acord amb les competències previstes en el Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. DONAR COMPLIMENT en els seus estrictes termes a la interlocutòria de 
la secció tercera de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia  de Catalunya de data 25 de juliol de 2016 i a la sentència judicial ferma del 
mateix òrgan jurisdiccional número 288/2010 de 9 d’abril i, en conseqüència: 
 

a) TENIR PER DECLARADA A TOTS ELS EFECTES LA NUL·LITAT DE PLE 
DRET del Decret d’alcaldia de 31.07.2015 i de l’acord del ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú de data 14 de setembre de 2015 que el ratificava.  

 
b) TENIR PER DECLARADA A TOTS ELS EFECTES LA NUL·LITAT 

ABSOLUTA del conveni de 18 de febrer de 2016 i de l'acord de ple de 
ratificació, adoptat el 7 de març de 2016 (amb l’excepció dels apartats de 
l’acord plenari estrictament relacionats amb les línies L1 i L2). El conveni es 



 

 

té, doncs, per denunciat davant de totes les parts intervinents, la qual cosa els 
serà notificada immediatament.  

 
SEGON. COMUNICAR AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU número 6 de 
Barcelona que amb l’adopció d’aquests acords d’execució de sentència ferma es 
produeix la satisfacció extraprocessal de les pretensions que dimanen del recurs 
contenciós administratiu núm. 251/2016-B interposat per Transport Ciutat Comtal, ja 
que l'objecte d'aquest procediment és el conveni de 18 de febrer de 2016 i l'acord 
plenari que el ratifica. En haver-se declarat judicialment la nul·litat absoluta 
d’ambdues resolucions, la controvèrsia judicial esdevé inexistent. Per aquesta raó 
S’AUTORITZA al lletrat que defensa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal que 
ho  comuniqui al Jutjat i promogui posar fi al procés judicial.  
 
TERCER. EXHORTAR al Departament de Ports i Transports de la Generalitat de 
Catalunya per tal que, com a conseqüència de la declaració judicial de nul·litat 
absoluta de l’al·ludit conveni, restitueixi el traçat de les seves línies interurbanes V-
2963 i V-GC18 al seu traçat originari, comprometent-se l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a presentar el més aviat possible davant la Direcció General de Ports i 
Transports de la Generalitat de Catalunya un  traçat alternatiu de les línies L3 i L4 de 
transport col·lectiu urbà de viatgers que, respectuós amb les anteriors resolucions 
judicials, doni resposta a la demanda del servei per part dels usuaris, a fi que es doni 
conformitat a llur traçat pel Departament.  
 
QUART. NOTIFICAR aquesta proposta a al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, a la Generalitat de 
Catalunya, a José Plana Empresa Plana, SL i a Transports Ciutat Comtal, SA.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
 
 

MOCIONS 
 

Regidora no adscrita 
 

12. MOCIÓ PER DEMANAR PUBLICACIÓ I TRANSPARÈNCIA SOBRE LA 
DESTINACIÓ DE LES SUBVENCIONS QUE LES DIFERENTS 
ASSOCIACIONS I ENTITATS PERCEBEN D’AQUEST AJUNTAMENT. 
(EXP. 32/2016-eMOC) 

 
Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  El nivell 
de transparència està relacionat positivament amb la qualitat dels governs 
democràtics i de les principals institucions d’un país, perquè facilita la formació 
d’opinió qualificada i l’exercici de control dels ciutadans sobre la gestió dels seus 



 

 

governants i l’acció de les nostres administracions i, per tant, també amb el grau de 
participació ciutadana. 
 
La Llei persegueix un triple objectiu: incrementar i reforçar la transparència en 
l’activitat pública, reconèixer i garantir l’accés a la informació i establir les obligacions 
de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les 
conseqüències jurídiques derivades del seu incompliment.  Una part important de 
l’activitat financera del sector públic es canalitza a través de subvencions, amb 
l’objecte de donar resposta, amb mesures de suport financer, a demandes socials i 
econòmiques de persones i entitats públiques o privades. 
 
A Vilanova i la Geltrú són moltes les associacions i entitats que reben ajudes i 
subvencions cada any per part de l’administració pública per a la realització de les 
seves activitats i projectes.  Enguany s’atorgaran 173 subvencions destinant 326.940 
euros a diferents peticions.  Amb aquests ajuts es tracta de fer possibles els seus 
projectes i contribuir des del municipi al desenvolupament de la seva important tasca, 
que en la majoria dels casos significa una col·laboració amb aquest Ajuntament i una 
ajuda als programes i serveis propis de competència municipal. 
 
És imprescindible l’existència de les subvencions a aquestes entitats, ja que valoro de 
manera molt important el treball que realitzen per al municipi, si bé sabem que és 
l’Administració qui lliura aquestes subvencions, els diners són municipals.  A Vilanova 
i la Geltrú les subvencions que han rebut i reben diverses associacions i entitats 
suposen una activitat que han de ser traslladades a la població per tal que el seu 
treball sigui conegut i reconegut. 
 
A causa de l’interès públic que ha de tenir tota subvenció, els mecanismes de control 
han de ser estrictes perquè els diners dels ciutadans i ciutadanes no s’utilitzin en 
activitats que no tinguin un clar benefici social o públic.  Per aquest motiu és 
imprescindible que des de l’administració es prenguin totes les mesures necessàries 
per aconseguir-ho i per atorgar la major transparència a tots aquests processos.  
Atenent així mateix a què s’han iniciat a totes les administracions importants 
processos de transparència i atès que aquestes subvencions provenen de fons 
públics, és important que les mateixes es sotmetin als mateixos criteris que s’exigeix 
a la resta de les administracions i gestió de diners públics. 
 
Per aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER.  Que des d’aquest exercici les entitats que perceben subvencions de 
qualsevol tipus per part de l’Ajuntament, justifiquin i donin a conèixer públicament i 
detalladament el destí dels fons percebuts, justificant i documentant correctament 
totes les despeses realitzades amb la subvenció rebuda, sent aquesta informació 
amb caràcter d’obligatorietat. 
 
SEGON. Que aquesta informació es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament, de 
manera clara, evident i concisa, que es comprengui sens dubte i sense ambigüitat, 
perquè pugui ser consultada per qualsevol ciutadà. 



 

 

 
TERCER. Que a tota aquella associació i/o entitat que no compleixi amb aquests 
acords, se li denegui en els propers exercicis el dret a sol·licitar qualsevol subvenció.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 13. MOCIÓ PER A L’ELIMINACIÓ DE CONTAMINANTS HORMONALS. 
(EXP. 33/2016-eMOC) 

 
El Grup de Regidores de la CUP de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presenta, per 
a la seva discussió i aprovació, si escau, la MOCIÓ per reduir l'exposició de la 
població i el medi ambient als contaminants hormonals, d'acord amb els següents 
motius: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els contaminants hormonals, coneguts com alteradors hormonals o disruptors 
endocrins (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals en anglès), són substàncies 
capaces d'alterar el funcionament normal del sistema hormonal provocant un greu 
risc sobre la salut de les persones i la fauna silvestre. L'exposició de la població a 
contaminants hormonals presents en l'ambient està relacionada amb l'increment 
d'importants danys a la salut i malalties, incloent problemes de salut reproductiva 
(infertilitat i malformacions congènites), tumors i altres malalties en òrgans hormono-
dependents (mama, pròstata, testicle, tiroide), malalties metabòliques (diabetis, 
obesitat), malalties immunològiques i alteracions en el desenvolupament del sistema 
neurològic, entre d'altres, segons adverteix un estudi recent de l'Organització Mundial 
per a la Salut (OMS) 1. 
 
Segons la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS), 
els nivells de disruptors endocrins presents en l'organisme de la població a l’Estat 
espanyol (l'anomenada “contaminació interna”) són molt superiors als de la població 
d'altres països i amenacen la salut, el benestar i l'economia de la ciutadania2. 
 
A més dels efectes directes en la salut humana, aquests contaminants tenen efectes 
negatius en el medi ambient. 
 

                                                 
1 Bergman A, Heindel JJ, Jobling S, et al, editors. State of the science of endocrine disrupting chemicals 
– 2012. Geneva: UNEP/WHO; 2013. Disponible: www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html 
 
2 Carta de SESPAS a la Ministra de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. 
www. sespas.es/adminweb/uploads/docs/Carta%20EDC.pdf   



 

 

Les intenses pressions del lobby químic a Europa i a l’Estat espanyol impedeixen 
l'aplicació de principis bàsics de salut pública, mitjançant una regulació adequada i la 
implantació de polítiques per reduir el risc. Aquestes pressions per defensar 
interessos corporatius estan retardant les actuacions de totes les administracions en 
favor de la salut de la població. 
 
Les administracions locals tenen un paper fonamental en la implantació de mesures 
per reduir l'exposició dels seus ciutadans a aquests contaminants. Com per exemple, 
amb l’aprovació de la moció, el 14 de gener de 2013, on aquest Ple es va 
comprometre a retirar el Glifosat que aplicaven els serveis municipals com a herbicida 
en espais urbans i a substituir aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o 
per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. 
També es va comprometre a impulsar la producció i consum de productes de 
l'agricultura i ramaderia ecològica del territori. 
 
D'altra banda, actuant en defensa de la salut pública i del medi ambient, també poden 
exigir a les autoritats espanyoles i europees que actuïn guiats per l'interès general i 
prohibeixin aquestes substàncies. 
 
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 
1. Evitar l'ús de plaguicides en espais públics.  
 
S'evitarà la fumigació de parcs i jardins, l'ús d'herbicides en espais públics, la 
fumigació de centres escolars, centres sanitaris i altres espais públics tancats per no 
exposar innecessàriament la població a contaminants hormonals. Es prohibirà 
expressament no només l'ús de glifosat, sinó d'altres substàncies relacionades en la 
llista de possibles disruptors endocrins de The Endocrine Disruption Exchange3. Com 
a alternativa, s'utilitzaran preferentment mètodes de lluita contra plagues i de control 
d’herbes que no utilitzen substàncies químiques tòxiques. 
 
2. Fomentar el consum d'aliments ecològics en guarderies, menjadors 

escolars, residències i centres hospitalaris.  
 
L'alimentació és una de les principals vies d'exposició a substàncies tòxiques. Per 
reduir l'exposició a contaminants hormonals a través de l'alimentació, l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú fomentarà en els menjadors escolars, residències i centres 
hospitalaris una dieta variada, que persegueixi reduir el consum de peixos i carns 
grasses; afavorirà el consum d'aliments ecològics; evitarà els envasos que continguin 
bisfenol-A, ftalats i altres disruptors endocrins; i evitarà escalfar i cuinar aliments en 
envasos i estris sintètics que continguin aquestes substàncies (plàstics, tefló, etc.). 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implantarà aquestes mesures directament en tots 
els menjadors i residències sota la seva responsabilitat i fomentarà l'aplicació 
d'aquestes mesures en centres privats.  
                                                 
3 http://www.endocrinedisruption.org/ 



 

 

 
3. Informar i formar sanitaris, educadors i periodistes sobre els riscos dels 

contaminants hormonals, sobre les principals fonts d'exposició de la 
població i sobre com reduir aquesta exposició. 

 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitzarà jornades informatives i formatives 
dirigides preferentment a les professionals en contacte amb famílies, joves, infants i 
adolescents, com són les metges de família, pediatres, llevadores i infermeres. 
També elaborarà el material necessari (guies, fulletons, etc.) per informar aquestes 
professionals adequadament dels riscos per a la salut de l'exposició a contaminants 
hormonals i així estar capacitades per oferir recomanacions per reduir l'exposició a 
substàncies tòxiques, de la mateixa manera que fan ja en altres països europeus. 
També realitzarà jornades i materials dirigits específicament a educadores de tots els 
nivells i a periodistes i comunicadores, les quals han d'estar informades i formades 
per a poder oferir una informació veraç i contrastada a la població. 
 
4. Promoure l'ús de productes nets a través de contractes i compres 

públiques. 
 
Les administracions públiques espanyoles van gastar en obres, béns i serveis 
165.000.000.000 d'euros el 2011, i és, amb diferència, el principal agent del mercat. 
La limitació de la presència de contaminants hormonals i altres substàncies 
preocupants en les contractes i compres públiques, no només reduirà l'exposició de 
les treballadores i usuàries de centres públics, incloent centres escolars i sanitaris, a 
més d'impulsar la presència de productes més segurs en el mercat, i donarà suport 
així a les empreses que s'han compromès oferint productes més nets i segurs. 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a reduir progressivament l'ús de 
substàncies relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins de The 
Endocrine Disruption Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/ ) i a incloure 
clàusules que evitin el seu ús en els plecs de condicions de les contractes i compres 
públiques. 
 
5. Reduir el trànsit d'automòbils. 
 
Un 80% de la població espanyola respira aire contaminat. Els desplaçaments en 
automòbil a la nostra ciutat són la primera causa d'aquesta contaminació. Tant els 
fums dièsel, com altres contaminants presents en les emissions dels cotxes, tenen 
capacitat d'alterar el sistema hormonal. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovarà 
un nou pla de qualitat de l'aire amb mesures eficients i d'obligat compliment de 
reducció del trànsit motoritzat, com s'està fent en més de 200 ciutats europees, de 
restricció en funció del que contaminen els vehicles i la potenciació i millora del 
transport públic i no motoritzat, especialment la bicicleta. 
 
6. Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya l'adopció de mesures de 

reducció de l'exposició a contaminants hormonals, com les incloses en 
aquesta moció, i l'eliminació progressiva de l'ús d'agroquímics, 
desenvolupant polítiques agrícoles i comercials per a la transició cap a un 
model de producció i consum d'aliments agroecològics i de proximitat. 

 



 

 

7. Exigir al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l'adopció de polítiques per reduir 
l'exposició de la població i el medi ambient a contaminants hormonals i la 
defensa de la prohibició urgent d'aquestes substàncies a escala europea. 

 
8. Informar anualment el Ple de l'Ajuntament i la ciutadania a través de la seva 

pàgina web sobre els avenços en el compliment d'aquest acord. 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 24 vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a 
regidora no adscrita). 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els contaminants hormonals, coneguts com alteradors hormonals o disruptors 
endocrins (EDC, Endocrine Disrupting Chemicals en anglès), són substàncies 
capaces d'alterar el funcionament normal del sistema hormonal provocant un greu 
risc sobre la salut de les persones i la fauna silvestre. L'exposició de la població a 
contaminants hormonals presents en l'ambient està relacionada amb l'increment 
d'importants danys a la salut i malalties, incloent problemes de salut reproductiva 
(infertilitat i malformacions congènites), tumors i altres malalties en òrgans hormono-
dependents (mama, pròstata, testicle, tiroide), malalties metabòliques (diabetis, 
obesitat), malalties immunològiques i alteracions en el desenvolupament del sistema 
neurològic, entre d'altres, segons adverteix un estudi recent de l'Organització Mundial 
per a la Salut (OMS) 4. 
 
Segons la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS), 
els nivells de disruptors endocrins presents en l'organisme de la població a l’Estat 
espanyol (l'anomenada “contaminació interna”) són molt superiors als de la població 
d'altres països i amenacen la salut, el benestar i l'economia de la ciutadania5. 
 
A més dels efectes directes en la salut humana, aquests contaminants tenen efectes 
negatius en el medi ambient. 
 
Les intenses pressions del lobby químic a Europa i a l’Estat espanyol impedeixen 
l'aplicació de principis bàsics de salut pública, mitjançant una regulació adequada i la 
implantació de polítiques per reduir el risc. Aquestes pressions per defensar 

                                                 
4 Bergman A, Heindel JJ, Jobling S, et al, editors. State of the science of endocrine disrupting chemicals 
– 2012. Geneva: UNEP/WHO; 2013. Disponible: www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html 
 
5 Carta de SESPAS a la Ministra de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España. 
www. sespas.es/adminweb/uploads/docs/Carta%20EDC.pdf   



 

 

interessos corporatius estan retardant les actuacions de totes les administracions en 
favor de la salut de la població. 
 
Les administracions locals tenen un paper fonamental en la implantació de mesures 
per reduir l'exposició dels seus ciutadans a aquests contaminants. Com per exemple, 
amb l’aprovació de la moció, el 14 de gener de 2013, on aquest Ple es va 
comprometre a retirar el Glifosat que aplicaven els serveis municipals com a herbicida 
en espais urbans i a substituir aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o 
per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. 
També es va comprometre a impulsar la producció i consum de productes de 
l'agricultura i ramaderia ecològica del territori. 
 
D'altra banda, actuant en defensa de la salut pública i del medi ambient, també poden 
exigir a les autoritats espanyoles i europees que actuïn guiats per l'interès general i 
prohibeixin aquestes substàncies. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA: 
 
“1. Evitar l'ús de plaguicides en espais públics.  
 
S'evitarà, en la mesura del possible, la fumigació de parcs i jardins, l'ús d'herbicides 
en espais públics, la fumigació de centres escolars, centres sanitaris i altres espais 
públics tancats per no exposar innecessàriament la població a contaminants 
hormonals. Es prohibirà expressament no només l'ús de glifosat, sinó d'altres 
substàncies relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins de The 
Endocrine Disruption Exchange6. Com a alternativa, s'utilitzaran preferentment 
mètodes de lluita contra plagues i de control d’herbes que no utilitzen substàncies 
químiques tòxiques, sempre i quan siguin efectius. 
 
2.  Fomentar el consum d'aliments ecològics en guarderies, menjadors 

escolars, residències i centres hospitalaris.  
 
L'alimentació és una de les principals vies d'exposició a substàncies tòxiques. Per 
reduir l'exposició a contaminants hormonals a través de l'alimentació, l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú fomentarà en els menjadors escolars, residències i centres 
hospitalaris una dieta variada, que persegueixi reduir el consum de peixos i carns 
grasses; afavorirà el consum d'aliments ecològics; evitarà els envasos que continguin 
bisfenol-A, ftalats i altres disruptors endocrins; i evitarà escalfar i cuinar aliments en 
envasos i estris sintètics que continguin aquestes substàncies (plàstics, tefló, etc.). 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implantarà, en la mesura del possible, aquestes 
mesures directament en tots els menjadors i residències sota la seva responsabilitat i 
fomentarà l'aplicació d'aquestes mesures en centres privats.  
 

                                                 
6 http://www.endocrinedisruption.org/ 



 

 

3.  Informar i formar sanitaris, educadors i periodistes sobre els riscos dels 
contaminants hormonals, sobre les principals fonts d'exposició de la 
població i sobre com reduir aquesta exposició. 

 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fomentarà a través del model col·laboratiu entre 
salut i serveis socials l’organització de jornades informatives i formatives dirigides 
preferentment a les professionals en contacte amb famílies, joves, infants i 
adolescents, com són les metges de família, pediatres, llevadores i infermeres. 
També elaborarà el material necessari (guies, fulletons, etc.) per informar aquestes 
professionals adequadament dels riscos per a la salut de l'exposició a contaminants 
hormonals i així estar capacitades per oferir recomanacions per reduir l'exposició a 
substàncies tòxiques, de la mateixa manera que fan ja en altres països europeus. 
També realitzarà, d’acord amb els centres educatius de la ciutat, jornades i materials 
dirigits específicament a educadores de tots els nivells i fomentarà, a través dels 
col·legis professionals, la formació a periodistes i comunicadores, les quals han 
d'estar informades i formades per a poder oferir una informació veraç i contrastada a 
la població. 
 
4.  Promoure l'ús de productes nets a través de contractes i compres 

públiques. 
 
Les administracions públiques espanyoles van gastar en obres, béns i serveis 
165.000.000.000 d'euros el 2011, i és, amb diferència, el principal agent del mercat. 
La limitació de la presència de contaminants hormonals i altres substàncies 
preocupants en les contractes i compres públiques, no només reduirà l'exposició de 
les treballadores i usuàries de centres públics, incloent centres escolars i sanitaris, a 
més d'impulsar la presència de productes més segurs en el mercat, i donarà suport 
així a les empreses que s'han compromès oferint productes més nets i segurs. 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a reduir progressivament l'ús de 
substàncies relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins de The 
Endocrine Disruption Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/ ) i a incloure 
clàusules que evitin el seu ús en els plecs de condicions de les contractes i compres 
públiques. 
 
5.  Reduir el trànsit d'automòbils. 
 
Un 80% de la població espanyola respira aire contaminat. Els desplaçaments en 
automòbil a la nostra ciutat són la primera causa d'aquesta contaminació. Tant els 
fums dièsel, com altres contaminants presents en les emissions dels cotxes, tenen 
capacitat d'alterar el sistema hormonal. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
demanarà a d’altres administracions suport per a l’elaboració d’un pla de qualitat de 
l’aire amb mesures eficients i d'obligat compliment de reducció del trànsit motoritzat, 
com s'està fent en més de 200 ciutats europees, de restricció en funció del que 
contaminen els vehicles i la potenciació i millora del transport públic i no motoritzat, 
especialment la bicicleta. 
 
6.  Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya l'adopció de mesures de 

reducció de l'exposició a contaminants hormonals, com les incloses en 
aquesta moció, i l'eliminació progressiva de l'ús d'agroquímics, 



 

 

desenvolupant polítiques agrícoles i comercials per a la transició cap a un 
model de producció i consum d'aliments agroecològics i de proximitat. 

 
7.  Exigir al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al Ministeri 

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l'adopció de polítiques per reduir 
l'exposició de la població i el medi ambient a contaminants hormonals i la 
defensa de la prohibició urgent d'aquestes substàncies a escala europea. 

 
8.  Informar anualment el Ple de l'Ajuntament i la ciutadania a través de la seva 

pàgina web sobre els avenços en el compliment d'aquest acord.” 
 
 
 

14. MOCIÓ PER A L’ATENCIÓ I L’ALLOTJAMENT A LES PERSONES 
SENSE SOSTRE. (EXP. 34/2016-eMOC) 

 
Vilanova i la Geltrú ha experimentat en els darrers anys un important augment de la 
pobresa que es tradueix en més desnonaments, més gent dormint al carrer i més 
gent que no pot procurar-se una alimentació equilibrada pels seus propis mitjans i ha 
de recórrer a ajudes com l’Economat de Vilanova, en el qual s’atenen unes 800 
famílies de la ciutat. 
 
En aquests anys hem vist augmentat considerablement el nombre de persones sense 
llar a la nostra ciutat: persones que dormen al carrer, en caixers automàtics o en 
espais similars. A Vilanova, la darrera dada de la qual disposem és que hi ha 7/8 
persones que viuen al carrer, totes elles amb problemàtiques diverses. 
 
Des dels Serveis Socials es contempla acollir aquestes persones només en cas de 
temperatures extremes (per sota dels 0 graus durant diversos dies consecutius) o bé 
en cas de nevades, tal i com s’inclou en el protocol d’onada de fred. 
 
Segons es contempla al Pla de xoc d’emergència social elaborat aquest 2016, s’han 
habilitat uns mòduls situats al pati de l’hospital de Sant Antoni Abat per acollir 
aquestes persones, però encara no han estat utilitzats ja que, òbviament, les 
condicions climàtiques que tenim a Vilanova i a Geltrú rarament arriben als extrems 
indicats en el protocol d’onada de fred. 
 
Des de la CUP, trobem un sense sentit disposar d’un equipament que no s’utilitza i, al 
mateix temps, veure que aquestes persones continuen dormint al carrer, amb les 
incomoditats evidents que això comporta. No és acceptable que, disposant d’un 
equipament expressament condicionat per a aquesta finalitat, hi hagi gent obligada a 
dormir al carrer. No és acceptable ni a l’hivern ni a l’estiu, sigui quina sigui la 
temperatura. 
 
D’altra banda, durant uns mesos, hi va haver una educadora de carrer treballant per 
establir un vincle de confiança amb la gent que viu en aquesta situació a la ciutat i 
acompanyar-los en el que necessitin. Aquesta figura va desaparèixer a finals de l’any 
2015. 
 



 

 

Des de la CUP som conscients que el marge de maniobra que tenen els ajuntaments 
és limitat, més quan des de l’Estat s’han aplicat importants retallades en matèria de 
drets socials, però creiem que millorar l’atenció a aquest col·lectiu hauria de ser una 
de les prioritats d’aquest govern. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Que es variïn els paràmetres per poder acollir als mòduls de Sant Antoni 
aquelles persones que ho necessitin, per la seva situació de “sense sostre”, ja que 
disposem de l’equipament i entenem que això no ha de suposar una despesa 
excessiva. 
 
SEGON. Que se segueixi amb la feina de contactar i teixir vincles amb les persones 
que viuen al carrer per tal de poder fer un seguiment de cada cas. 
 
TERCER. Que s’ofereixi a les persones que dormen al carrer la possibilitat de fer-ho 
en aquest espai que la ciutat ja té habilitat, respectant sempre la seva decisió 
d’utilitzar-los o no. 
 
QUART. Que es tracti el tema a la propera Comissió Informativa de manera que el 
nou protocol d’accés als mòduls esmentats pugui ser consensuat entre tots els grups 
municipals.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

15. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT A VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 35/2016-eMOC) 

 
Con el objetivo de concentrar todos los esfuerzos posibles para conseguir una 
integración de las personas con discapacidad en nuestro municipio y basándonos en 
que sólo mediante la coordinación y colaboración de todos los agentes sociales e 
institucionales, se puede crear una sociedad que crezca en solidaridad, justicia, 
igualdad y con finalidades de integración de todos los ciudadanos. Debemos de 
actuar para mejorar el día a día de la vida de todos nuestros vecinos.  
 
Queda patente que nuestro consistorio ha ido creando y desarrollando programas de 
integración y disminución de la diversidad de obstáculos e impedimentos a los que se 
enfrentan las personas con discapacidad, ya sea en su entorno social, personal o 
familiar.  
 
No siempre las iniciativas a la promoción del bienestar social surgen desde los 
responsables públicos, y con la finalidad de acercar más las instituciones a todas las 



 

 

personas, hay medios que nos ayudan a ampliar la concentración y exposición de las 
diversas problemáticas.  
 
Una herramienta de la que disponen las instituciones públicas son los Consejos 
ciudadanos. Qué mejor manera de acercar el Consistorio de Vilanova i la Geltrú a los 
ciudadanos con discapacidad que crear un “Consejo de Personas con Discapacidad”. 
De este modo se podrán ver reflejadas las diversas problemáticas de este colectivo.  
 
Podemos ver que a nivel estatal existe un Consejo Nacional de la Discapacidad, que 
está regulado por el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula 
el Consejo Nacional de la Discapacidad. Basándonos en este R.D. se pueden crear 
las bases de trabajo del Consejo de Personas con Discapacidad de VNG.  
 
Este Consejo de Personas con Discapacidad puede potenciar la inserción 
sociolaboral, impulsar el voluntariado, colaborar en las campañas de sensibilización, 
fomentar las acciones destinadas al deporte de este colectivo, o bien hacia la 
eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio.  
 
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú propone al Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
“PRIMERO. Creación de un Consejo de Personas con Discapacidad en el municipio 
de Vilanova i la Geltrú que colabore y ayude a mejorar la vida de este colectivo. 
 
SEGUNDO. El Consejo de Personas con Discapacidad estará compuesto por 
miembros técnicos, cargos públicos –de gobierno y de oposición-, entidades sociales 
del sector e invitados que puedan aportar mejoras para que el colectivo de 
discapacitados mejore su calidad de vida. 
 
TERCERO. Dar difusión de estos acuerdos mediante los medios locales de 
comunicación.” 
 
 
Es vota la moció, la qual  ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vot a favor:  C’s = 1 vot   
  Vots en contra: CiU (5), PSC (5), ERC (4) i Sra. Carmen Reina = 15 vots 
  Abstencions:  CUP (5), SOM VNG (2) i PP (1) = 8 vots 

 
 
16. MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA. 

(EXP. 36/2016-eMOC) 
 

No es la primera moción que se presenta en este Pleno con el fin de mejorar la 
urbanización de uno de los barrios periféricos de nuestro municipio de Vilanova i la 
Geltrú y sin duda conocemos la deuda de tiene este Ayuntamiento y con ella las 
limitaciones que genera para el mantenimiento y mejora de nuestra ciudad. Pero no 



 

 

por ello debemos de abstenernos de seguir exponiendo todas aquellas propuestas 
que, a nuestro entender, deben de salir a la palestra pública.  
 
El barrio del Part de Vilanova dispone de una entrada y una salida peligrosas desde 
la C-246, punto en el que coinciden diferentes sentidos de circulación y diversas 
posibilidades de giros, creando una situación de constante peligro al tráfico rodado. 
Creemos necesario el estudio de este punto concreto y la construcción de una 
rotonda en la C-246, para la entrada y la salida de vehículos.  
 
En cuanto a las medidas que se deben adoptar desde el Ayuntamiento de VNG: 
 

- Mejora del acceso al barrio y de las aceras, porque no están preparadas para 
el paso de personas con problemas de movilidad. 

- En general podemos encontrar las farolas y árboles en el medio de las aceras 
obstaculizando el paso de los peatones, debemos de observar que ya de por 
si son muy estrechas. Una situación que provoca que en la mayoría de casos 
las personas tengan una cierta incomodidad para caminar por las aceras, e 
imposibilita la circulación en el caso de las personas movilidad reducida –las 
cuales se ven en la obligación de circular por la calzada, siendo un riesgo 
para ellos.  

- Existen bancos en mal estado y en ubicaciones que en la actualidad no tienen 
mucho sentido. 

- El servicio transporte público en el barrio del Prat de Vilanova no es 
comparable con el de gran parte de la ciudad, teniendo en cuenta que es, con 
diferencia, uno de los barrios que necesita más servicio de transporte público, 
al disponer tan sólo de acceso a la ciudad únicamente por la carretera C-246. 

 
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú propone al Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
“PRIMERO. Instar a la administración competente a que inicie una actuación en la C-
246 para enmendar la configuración actual –solucionando el problema de acceso al 
barrio del Prat de Vilanova- y con ello  reducir el riesgo de accidentes en ese punto. 
 
SEGUNDO. Planificar y establecer un calendario de actuaciones para eliminar las 
barreras arquitectónicas y las deficiencias en cuanto a la accesibilidad tanto peatonal 
como rodada en todo el barrio. 
 
TERCERO. Auditar urbanísticamente el barrio para ordenar las instalaciones de 
mobiliario urbano y actualizar su ubicación, además de instalar los medios que fueran 
necesarios.  
 
CUARTO. Establecer una mejora a la actual situación con respecto al servicio de 
transporte urbano, en colaboración con la empresa de transporte público que actúa 
en la zona.  



 

 

 
QUINTO. Dar traslado del acuerdo primero a la administración competente que 
gestione la C-246. 
 
SEXTO. Dar difusión de estos acuerdos mediante los medios locales de 
comunicación.” 
 
 
Es vota la moció amb les transaccions proposades, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), C’s (1) i PP (1) = 12 vots 
  Vots en contra: CUP = 5 vots 
  Abstencions:    ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina =  7 vots 
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
No és la primera moció que se presenta en aquest Ple amb la finalitat de millorar la 
urbanització d’un dels barris perifèrics del nostre municipi de Vilanova i la Geltrú i, 
sens dubte, coneixem el deute que té aquest Ajuntament i les limitacions que genera 
per al manteniment i millora de la nostra ciutat. Però no per això ens hem d’abstenir 
de continuar exposant totes aquelles propostes que, al nostre entendre, han de sortir 
a la palestra pública. 
  
El barri del Part de Vilanova disposa d’una entrada i una sortida perilloses des de la 
C-246, punt en el que coincideixen diferents sentits de circulació i diverses 
possibilitats de girs, creant una situació de constant perilll al trànsit rodat. Considerem 
necessari l’estudi en aquest punt concret i i la construcció d’una rotonda a la C-246, 
per a l’entrada i la sortida de vehicles.   
 
Respecte a les mesures que cal adoptar des de l’Ajuntament de VNG: 
 

- Millora de l’accés al barri i de les voreres, que no estan preparades per al pas 
de persones amb problemes de mobilitat.  

- En general podem trobar els fanals i els arbres al mig de les voreres –ja de 
per si molt estretes- obstaculitzant el pas dels vianants. Una situació que 
provoca que en la majoria dels casos les persones tinguin una certa 
incomoditat per caminar per les voreres i impossibilita la circulació en el cas 
de les persones amb mobilitat reduïda, que es veuen obligades a cicular per la 
calçada, sent un risc per a elles.  

- Hi ha bancs en mal estat i en ubicacions que actualment no tenen gaire sentit.  

- El servei de transport públic al barri del Prat de Vilanova no és comparable 
amb el de gran part de la ciutat, tenint en compte que és, amb diferència, un 
dels barris que necessita més servei de transport públic, ja que únicament pot 
accedir a la ciutat per la carretera C-246. 

 



 

 

Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Fer un seguiment d’aquest punt de la C-246 per detectar indicis de 
sinistralitat.  
 
SEGON. Planificar i establir un calendari d’actuacions per eliminar les barreres 
arquitectòniques i les deficiències d’accessibilitat, tant dels vianants com dels vehicles 
en tot el barri. 
  
TERCER. Auditar urbanísticament el barri per ordenar les instal·lacions de mobiliari 
urbà i actualizar la seva ubicació, a més d’instal·lar els mitjans que siguin necessaris. 
 
QUART. Estudiar una millora a l’actual situació del servei de transport urbà, en 
col·laboració amb l’empresa de transport públic que actua a la zona, que després es 
sotmetrà a la Comissió Informativa.  
 
CINQUÈ. Donar trasllat del primer acord a l’administració competent que gestioni la 
C-246. 
 
SISÈ. Donar difusió d’aquests acords a través dels mitjans locals de comunicació.” 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

17. MOCIÓ DE SUPORT A “SOM 27 I MÉS” ENCAUSATS PER LA 
TANCADA AL RECTORAT DE LA UAB EN DEFENSA DE LA 
UNIVERSITAT PÚBLICA. (EXP. 37/2016-eMOC) 

 
El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants van iniciar una tancada al Rectorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu que s’apliquessin unes 
mocions aprovades democràticament pel claustre de la comunitat universitària, el 
major òrgan decisori de la universitat. Aquestes mocions demanaven, entre d’altres, 
que la UAB desobeís la pujada de taxes del 66% i que s’establissin títols especials de 
transport públic per als estudiants de la UAB (T-UAB) en el marc de la campanya de 
protesta contra les retallades a les universitats públiques. Doncs, malgrat que l’òrgan 
més representatiu de la comunitat universitària aprovés dites mocions, l’equip de 
govern no va implementar aquestes mesures. 
 
Després d’un mes d’ocupació intentant negociar amb l’equip de govern de la 
universitat, sense cap tipus de resultat i sense que el govern fes cap intent de 
resolució amistosa del conflicte, es va aturar la tancada. Un cop finalitzada, algunes 
de les persones que van participar en la tancada i també algunes que només hi van 
mostrar suport públic, van ser denunciades i posteriorment imputades: 25 estudiants, 
un treballador del personal d’administració i serveis (PAS) i un treballador del 
personal docent i investigador. Aquestes 27 persones han rebut una petició del 
Ministeri Fiscal totalment desorbitada, demanant penes entre 11 i 14 anys de presó i 
demandes econòmiques que superen, en total, els 400.000€. Aquest sumari judicial 



 

 

ha estat impulsat per la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona, concretament per 
l’anterior equip de govern, que va confeccionar i fer arribar al cos de Mossos 
d'Esquadra una llista amb les persones que havien participat a la tancada. Cal a dir 
que aquest equip de govern ha acabat sol·licitant que la seva denúncia fos portada 
per un dels equips d’advocats de preu més prohibitiu, reconegut per portar la defensa 
de casos com el frau fiscal de Messi, Núñez o el mateix Jordi Pujol. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifestar que 
l’educació pública, gratuïta i de qualitat s’ha de defensar davant dels intents 
d'elitització i de privatització. Que el dret a la protesta amb accions simbòliques no 
violentes o delictives com l’ocupació d’espais, en cap cas pot ser respost per part 
d’una universitat amb denúncies o per part de la fiscalia amb peticions de presó. Que, 
en cap cas, una administració pública com la Universitat Autònoma de Barcelona 
hauria de perseguir i reprimir judicialment les actuacions simbòliques si no incorren 
en accions violentes i es desenvolupen a través de canals pacífics. Que l’exercici del 
dret a manifestar-se en pro d’una educació pública i de qualitat no pot constituir un 
delicte i, per tant, que cap persona pot ser condemnada per participar en la defensa 
dels Drets Col·lectius.  
 
Per aquests motius s’insta a trobar una solució mediada i a la Fiscalia a retirar les 
acusacions. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Mostrar el ferm compromís del consistori amb una universitat pública, 
gratuïta i de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, 
independentment dels seus recursos.  
 
SEGON. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i 
expressar la solidaritat amb aquests 27 membres de la comunitat universitària, les 
seves famílies i amistats. 
 
TERCER. Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de les 
27 persones imputades pels fets a dalt exposats. 
  
QUART. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 al Jutge 
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola, al Fiscal en cap 
de Catalunya i al Grup de Suport a ‘Som 27 i més’.” 
 
 
A continuació es voten separadament els punts de la moció, que acaba sent 
aprovada en la seva totalitat.  El resultat de les votacions és el següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
S’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

  Vots a favor: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
  Vot en contra: PP = 1 vot 
  Abstencions: CIU (5), PSC (5), C’s (1) i Sra. Carmen Reina = 12 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2 i 4: 
 
S’aproven amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 21 vots 
  Vot en contra: PP = 1 vot 
  Abstencions:   C’s (1) i Sra. Carmen Reina = 2  vots 
 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

18. MOCIÓ PER RECUPERAR I PROTEGIR LES FONTS PÚBLIQUES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  (EXP. 38/2016-eMOC) 

 
A l’apartat de Cultura, que té relació amb museus i patrimoni, del web de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú hi ha la informació següent: “Vilanova i la Geltrú compta amb 
un patrimoni cultural ric i valuós. Un llegat que ens permet acostar-nos a la seva 
història i en especial al segle XIX, època d'esplendor i transformació de la ciutat, del 
que destaquen elements patrimonials com les cases senyorials dels indianos, els 
jardins romàntics o les fonts monumentals.”.  
 
Aquestes referències són elements identificadors de la ciutat i també són béns 
patrimonials i públics per a totes les persones que hi viuen o visiten la ciutat. A més a 
més, l’aigua de les fonts públiques en moments com els actuals en què algunes 
persones es troben en situació de risc per les condicions de pobresa energètica, 
també poden significar un recurs puntual per cobrir les mancances d’aigua corrent en 
els habitatges que ho puguin necessitar. 
 
Quantes fonts públiques per beure aigua ofereix Vilanova al vianant? Sabem quantes 
fonts tenim per habitant? A part de localitzar-les i de tenir en compte la morfologia o el 
material amb què estan fetes, també convé que tinguem presents els sistemes 
d’adaptació de les aixetes perquè tothom hi pugui beure fàcilment. És a dir, cal tenir 
també fonts adaptades per a persones amb discapacitats. Pel que fa a les fonts 
ornamentals, sabem quines són i quantes  formen part de les solucions urbanístiques 
que aporten bellesa, riquesa i vitalitat a l'entorn? Les fonts ornamentals que 
guarneixen avingudes, carrers i parcs són autèntiques obres d'art on l'aigua esdevé 
llenguatge i passa a formar part de la creació de l'artista, que convindria identificar, 
conèixer i respectar. 
 
D’altra banda, tenint en compte algunes situacions que malauradament es produeixen 
per la manca dels subministraments bàsics, com l’aigua, també plantegem una altra 
necessitat: que l’Ajuntament reguli i garanteixi uns serveis mínims de fonts públiques 
per cobrir les necessitats més bàsiques dels nostres conciutadans. 
 



 

 

Amb tot el que s’ha exposat més amunt, el grup municipal d’ERC presenta aquesta 
moció per demanar que es debatin i s’aprovin pel Ple de la Corporació municipal els 
següents 

ACORDS: 
 

1. Atorgar la distinció de béns patrimonials a les fonts públiques i ornamentals de 
Vilanova i la Geltrú. 
 

2. Identificar-les i classificar-les segons els tipus de fonts públiques i 
ornamentals. 
 

3. Adaptar els sistemes de les aixetes de les fonts públiques perquè tothom hi 
pugui beure quan ho necessiti.  
 

4. Crear un mapa al web del Patrimoni de Vilanova i la Geltrú amb les 
fotografies, la ubicació i la història de totes les fonts públiques i ornamentals 
de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de proporcionar informació d'interès a 
totes les persones que viuen a Vilanova i la Geltrú i a les que visitin la ciutat. 
 

5. Donar a conèixer la normativa establerta en relació amb les fonts públiques i 
l’ús responsable de l’aigua. 
 

6. Publicar la informació relacionada amb els punts 4 i 5 d’aquesta moció al web 
corporatiu. 
 

7. Que aquests acords es comuniquin al Consell Municipal de Cultura i als 
departaments relacionats amb l’espai urbà, perquè puguin fer-ne el seguiment 
més adequat i ho comuniquin al Ple abans d’acabar aquesta legislatura. 

 
 
Es vota la moció, amb les transaccions proposades, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents, amb un total de 24 vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de Sra. Carmen Reina). 
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
A l’apartat de Cultura, que té relació amb museus i patrimoni, del web de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú hi ha la informació següent: “Vilanova i la Geltrú compta amb 
un patrimoni cultural ric i valuós. Un llegat que ens permet acostar-nos a la seva 
història i en especial al segle XIX, època d'esplendor i transformació de la ciutat, del 
que destaquen elements patrimonials com les cases senyorials dels indianos, els 
jardins romàntics o les fonts monumentals.”.  
 
Aquestes referències són elements identificadors de la ciutat i també són béns 
patrimonials i públics per a totes les persones que hi viuen o visiten la ciutat. A més a 



 

 

més, l’aigua de les fonts públiques en moments com els actuals en què algunes 
persones es troben en situació de risc per les condicions de pobresa energètica, 
també poden significar un recurs puntual per cobrir les mancances d’aigua corrent en 
els habitatges que ho puguin necessitar. 
 
Quantes fonts públiques per beure aigua ofereix Vilanova al vianant? Sabem quantes 
fonts tenim per habitant? A part de localitzar-les i de tenir en compte la morfologia o el 
material amb què estan fetes, també convé que tinguem presents els sistemes 
d’adaptació de les aixetes perquè tothom hi pugui beure fàcilment. És a dir, cal tenir 
també fonts adaptades per a persones amb discapacitats. Pel que fa a les fonts 
ornamentals, sabem quines són i quantes  formen part de les solucions urbanístiques 
que aporten bellesa, riquesa i vitalitat a l'entorn? Les fonts ornamentals que 
guarneixen avingudes, carrers i parcs són autèntiques obres d'art on l'aigua esdevé 
llenguatge i passa a formar part de la creació de l'artista, que convindria identificar, 
conèixer i respectar. 
 
D’altra banda, tenint en compte algunes situacions que malauradament es produeixen 
per la manca dels subministraments bàsics, com l’aigua, també plantegem una altra 
necessitat: que l’Ajuntament reguli i garanteixi uns serveis mínims de fonts públiques 
per cobrir les necessitats més bàsiques dels nostres conciutadans. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“1.  Atorgar la distinció de béns patrimonials a les fonts públiques i ornamentals de 

Vilanova i la Geltrú. 
 
2.  Identificar-les i classificar-les segons els tipus de fonts públiques i ornamentals i 

instal·lar noves fonts en sectors on es detectin mancances, sempre que hi hagi 
disponibilitat pressupostària. 

 
3.  Adaptar els sistemes de les aixetes de les fonts públiques perquè tothom hi pugui 

beure quan ho necessiti.  En el cas de fonts noves, instal·lar abeuradors per a 
gossos.  Tot això, segons disponibilitat pressupostària. 

 
4.  Crear un mapa al web del Patrimoni de Vilanova i la Geltrú amb les fotografies, la 

ubicació i la història de totes les fonts públiques i ornamentals de Vilanova i la 
Geltrú amb l’objectiu de proporcionar informació d'interès a totes les persones que 
viuen a Vilanova i la Geltrú i a les que visitin la ciutat. 

 
5.  Donar a conèixer la normativa establerta en relació amb les fonts públiques i l’ús 

responsable de l’aigua i senyalitzar les fonts –segons disponibilitat 
pressupostària-  per fomentar un ús racional de l’aigua. 

 



 

 

6.   Publicar la informació relacionada amb els punts 4 i 5 d’aquesta moció al web 
corporatiu. 

 
7.   Que aquests acords es comuniquin al Consell Municipal de Cultura i als 

departaments relacionats amb l’espai urbà, perquè puguin fer-ne el seguiment 
més adequat i ho comuniquin al Ple abans d’acabar aquesta legislatura.” 

 
 
 

19. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN MAPA D’ESPAIS I EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS DE LA CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
39/2016-eMOC) 

 
Les deficiències d’espai i de les instal·lacions esportives de la ciutat fan necessària 
una reflexió conjunta a l’encontre de solucions per tal de donar-hi resposta. En 
diversos plens municipals ja s’han posat de manifest aquestes deficiències en els 
equipaments esportius i la manca de manteniment. Alhora, també s’ha posat de 
manifest la falta d’espais per a la pràctica esportiva i la necessitat de nous espais per 
atendre la demanda existent en les seves diferents vessants esportives.  
 
És cert que les dificultats econòmiques actuals fan difícil la construcció de nous 
equipaments, però no per això hem de mirar cap a una altra banda. Cal que es faci 
una detecció acurada de l’estat actual de les nostres instal·lacions esportives 
escampades per poder concretar les reformes, rehabilitacions i adequacions que són 
necessàries. Alhora, cal començar a dissenyar a mitjà i llarg termini noves 
instal·lacions que donin resposta a la demanda actual existent. 
 
La pràctica esportiva però, no només es realitza a l’interior de les instal·lacions 
esportives sinó que n’hi ha una bona part que es realitza a l’espai públic. És per això 
que la moció també fa referència a l’estudi dels espais de pràctica esportiva per 
detectar-ne mancances en el seu manteniment i crear-ne de nous. En aquest sentit, 
ERC ja va presentar una moció que va ser aprovada l’any passat on es va acordar la 
creació de nous circuits, l’ampliació dels existents i l’adequació d’aquests però, que 
passat un any, es fa evident que el govern no ha dut a terme res al respecte. 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Elaborar un mapa dels equipaments esportius de la ciutat on quedin 
detallades totes les instal·lacions existents de la ciutat amb la seva localització, la 
seva utilització actual, la demanda d’ús existent, l’estat de les instal·lacions i les 
necessitats de reformes i adequacions a curt, mitjà i llarg termini. 
 
SEGON. Elaborar un mapa dels espais de la via pública dedicats a la pràctica 
esportiva on quedin detallada la seva localització, la seva utilització, l’estat de les 
instal·lacions i la necessitat de reformes i adequacions. 
 
TERCER. Crear nous espais a la via pública dedicats a la pràctica esportiva: pistes 
esportives, circuits, mobiliari per a la realització d’estiraments musculars, etc. 



 

 

 
QUART. Dissenyar la projecció de nous equipaments esportius a mitjà i llarg termini 
per donar resposta a la demanda actual. 
 
CINQUÈ. Informar d’aquest acord a les entitats i associacions esportives de la ciutat i 
publicar-ho al web corporatiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, com a regidora no adscrita). 
 

 
 

PREGUNTES 
 
 

 20. Pregunta de la regidora no adscrita 
 
� Ha pres o prendrà algun tipus de mesura l’Ajuntament del nostre municipi 

pel que fa a l’actuació dels Diables de Vilanova el passat 5 d’agost de 2016, 
on es van produir declaracions i gestos degradants i vexatoris dirigits a 
persones d’aquest municipi? 

 
 
 21. Preguntes del Grup Municipal de la CUP 
 
� Sobre l’estat d’acompliment de les mocions. 
� Sobre la contaminació a Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 22. Pregunta del Grup Municipal de C’s 
 
� Sobre l’horari del servei de socorristes de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 23. Preguntes del Grup Municipal de SOM VNG 
 
� Sobre els pressupostos participatius. 
� Sobre el cens de pisos buits. 
 
 
 24. Pregunta del Grup Municipal d’ERC 
 
� Amb relació al seguiment dels acords que s’aproven als plens. 
 
 

 



 

 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

 
Grup Municipal de la CUP (62 i 71) 
 
3 d’agost de 2016 
 
Sol·licitem que se’ns aclareixi si les formacions polítiques municipals podem o 
no presentar al·legacions sobre els punts aprovats al Ple.  Igualment, sol·licitem 
que se’ns informi detalladament sobre qui les ha de presentar i el procediment 
a seguir per registrar-les. 
 
8 de setembre de 2016 
 
Atès que arran de les al·legacions presentades per la regidora Marta Jofra, en 
representació del grup municipal de la CUP, a la modificació de l’ordenança de 
soroll (núm. exp. 155/2016-ACT) el secretari de l’Ajuntament va emetre un 
informe en què es qüestionava el fet que una regidora pogués presentar 
al·legacions a una decisió del Ple. 
 
SOL·LICITEM:  
 
Que se’ns aclareixi en quins casos un regidor de la corporació i/o un grup 
municipal pot presentar al·legacions a una decisió del Ple, i quin procediment 
cal seguir en aquells casos en què no poden presentar al·legacions. 
 
 
RESPOSTA 62 i 71 
 
Els regidors, tant si són de l’equip de govern com de l’oposició, poden formular 
al·legacions durant el termini d’informació pública dels acords provisionals que adopti 
el Ple de l’Ajuntament, amb independència que aquests regidors haguessin votat a 
favor, en contra o s’haguessin abstingut en el moment d’adoptar-se aquests acords 
provisionals.  
 
Es parteix del principi que un regidor ha de poder fer, com a mínim, tot el que pot fer 
un ciutadà. Per aquesta raó han de ser admeses sempre  les al·legacions per ell 
presentades, amb independència de quin hagués estat el sentit del vot emès en el 
moment d’adoptar-se l’acord d’aprovació provisional. 
 
En canvi, aquests mateixos regidors només podran presentar recurs, administratiu o 
judicial, contra els acords definitius de la Corporació Local, si haguessin votat en 
contra d’aquests acords.  Així ho consagra l’article 63.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
 
Semblantment, només seran responsables dels acords de les Corporacions Locals 
aquells corporatius que els haguessin votat favorablement (article 78.1 LRBRL). 
 



 

 

 
Grup Municipal de la CUP (63) 
 
3 d’agost de 2016 
 
Sol·licitem que se’ns lliuri el cartipàs municipal actualitzat a data d’avui, amb la 
retribució dels regidors i regidores de govern i el personal eventual; el règim de 
dedicació, dietes i indemnitzacions dels mateixos. 
 

 
 



 

 

 
 
 
Grup Municipal de C’s (65) 
 
9 d’agost de 2016 
 
EXPONGO: 
 
Que durante la primera semana de agosto se ha procedido a evacuar en varias 
ocasiones a los bañistas de la playa de Ibersol de Vilanova i la Geltrú, por 
contaminación de la zona de baño por vertido de aguas fecales. 
 
Que nuestro grupo municipal tuvo conocimiento de estos hechos a través de 
conversaciones con vecinos del barrio, sin que se nos informara por parte del 
gobierno municipal. 
 
Que después de solicitar información, se nos comunica que dicha 
contaminación es a consecuencia del estado de la red del municipio de 
Cubelles. 
 
Una vez analizada la cronología de los hechos 
 
SOLICITO: 
 
-  Que se nos informe por escrito de la fecha en que el Gobierno Municipal tuvo 

conocimiento de este hecho. 
 
-  Que se nos remita por escrito la documentación referente a los hechos 

expuestos, incluyendo los protocolos que se hubieran activado, tanto para la 



 

 

prevención como para la supervisión ante las posibles incidencias futuras de 
carácter similar. 

 
-  Que se nos informe si se ha procedido o se va a proceder a exigir 

responsabilidades del tipo que correspondan a los cargos públicos 
responsables, entendiendo que esas responsabilidades han perjudicado a 
nuestra ciudad y teniendo en cuenta que tienen incidencia directa en tres 
ámbitos simultáneamente, como son MEDIO AMBIENTE, SALUD Y 
PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

 
(Resposta conjunta dels serveis de Promoció Econòmica i Projecció Exterior i de 
Medi Ambient) 
 
La platja de l’Ibersol de Vilanova i la Geltrú ha tingut episodis puntuals deguts als 
abocaments provinents de la xarxa de recollida d’aigües pluvials del municipi de 
Cubelles al Torrent de Santa Maria, la llera del qual es el límit de terme entre ambdós 
municipis. 
 
Aquesta xarxa disposa d’uns dipòsits de captació d’aigües pluvials, i d’unes reixes o 
sobreeixidors que en les ocasions de mal funcionament, provoquen aquests 
abocaments a la llera. 
 
Aquests abocaments arriben a la platja de l’Ibersol dins el terme de Vilanova afectant 
una part petita de sorra i amb poca incidència a l’aigua de mar. 
 
L’Ajuntament de Vilanova, ja ha posat en coneixement de l’Ajuntament de Cubelles 
aquestes circumstàncies i ha demanat la seva correcció. 
 
Hem contactat amb els serveis tècnics de Cubelles que han informat que els 
vessaments efectivament s’han produït pel mal funcionament del sistema de bombes 
i que actualment ja està solucionat; i que estan a l’espera dels informes tècnics per 
part de SOREA per determinar per què s’han produït aquests incidents sense haver 
tingut situacions de pluja. Apunten com a possibilitats les filtracions d’aigües del 
freàtic, o la filtració d’una bassa d’aigua situada torrent amunt. 
 

CRONOLOGIA DELS FETS: 
 
DIUMENGE 24 DE JULIOL: A les 12:30 hores es va canviar bandera verda per 
bandera groga a la Platja del Ibersol (costat Cubelles) per precaució degut a un petit 
abocament d’aigua a la llera del torrent de Santa Maria provinent d’un sobreeixidor 
d’un dipòsit regulador de la xarxa de recollida d’aigües pluvials de Cubelles. L’aigua 
no presentava cap coloració especial ni feia olor. La zona de platja en contacte amb 
l’aigua provinent de l’abocament es va senyalitzar amb bandera vermella i es va 
prohibir el bany. L’aigua de l’abocament va arribar a fer un petit canal a la sorra i en 
contactar amb l’aigua de mar va formar un petit reguerot que no va arribar a 
contaminar l’aigua de mar. Per precaució i seguint els protocols de l’ACA, el Servei de 
Salvament i Socorrisme a les platges va haver de posar la bandera groga a tota la 
platja i vermella en el punt de contacte del abocament amb l’aigua de mar. El Servei 



 

 

de Socorrisme i Salvament va comunicar aquesta incidència al tècnic municipal 
responsable i a l’ACA. També es va informar al Regidor corresponent. 
 
DIUMENGE 31 DE JULIOL: Per segon cop, a les 15:30 hores es va tornar a posar 
bandera groga a la Platja de l’Ibersol per precaució a causa d’un nou abocament 
d’aigua de característiques similars al del dia 24 de juliol.  L’aigua no presentava cap 
coloració especial ni feia olor. La zona de platja en contacte amb l’aigua es va 
senyalitzar amb bandera vermella i es va prohibir el bany. El Servei de Socorrisme i 
Salvament va comunicar aquesta incidència al tècnic municipal responsable i a l’ACA. 
També es va informar al Regidor corresponent. 
 
DIUMENGE 7 D’AGOST: Va haver un nou episodi d’abocament d’aigua a la platja a 
les 17:00 hores. Aquest cop el vessament tenia més cabdal, no presentava coloració 
però feia una mica d’olor. La platja es va senyalitzar amb bandera vermella encara 
que a la part de la platja del costat nord s’autoritzava el bany i es va comunicar la 
incidència a l’A.C.A. També es va contactar amb l’Ajuntament de Cubelles perquè 
procedís a la neteja de la zona i del torrent. Un equip de neteja de l’empresa SOREA 
va procedir a xuclar les aigües estancades a la riera. 
 
DILLUNS 8 D’AGOST: Seguint el protocol es va mantenir bandera vermella i per part 
de l’ACA es van prendre mostres de l’aigua de la platja per analitzar-les. L’equip de 
neteja de SOREA va tornar per fer la neteja de la zona afectada per l’abocament. Es 
van seguir tenint contactes amb responsables polítics de Cubelles per tal de reclamar 
la neteja i demanar explicacions. 
 
DIMARTS 9 D’AGOST: Segons recomanació de l’ACA es va obrir la platja amb 
senyalització de bandera groga. A les 14:30 hores es va rebre un comunicat de l’ACA 
que després dels resultats de l’analítica de la mostra d’aigua era apta per al bany i en 
conseqüència es podia enlairar bandera verda. 
 
 
Grup Municipal de C’s (66) 
 
5 de setembre de 2016 
 
EXPONGO: 
 
Debido a que la administración local tiene competencias en materia de gestión 
del ciclo del agua, así como de la red de aguas fecales y de las aguas fluviales 
o pluviales. 
 
Que lindando con el municipio vecino de Cubelles, dentro de nuestro término 
municipal, se encuentran los barrios del Prat de Vilanova en la parte sur, y 
Santa Maria en la parte norte, en este último caso la linde que separa los 
municipios también separaría en dos el barrio. 
 
Que en consecuencia, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú es responsable 
de la gestión de las aguas fluviales o pluviales y fecales del barrio del Prat de 
Vilanova y de Santa Maria, sin perjuicio de que pudiera haber algún tipo de 



 

 

gestión conjunta con el municipio de Cubelles por cuestiones de eficiencia o 
criterios técnicos. 
 
Que en nuestro grupo municipal, como ya es sabido por anteriores 
requerimientos de información, está interesado en conocer los detalles de este 
ámbito de gestión con el objetivo de aportar propuestas constructivas que se 
pudieran al menos valorar, y buscar así la mejora de nuestras infraestructuras 
más básicas y una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. 
 
SOLICITO: 
 
Que se nos remita un informe sobre el ciclo y la gestión de aguas fluviales o 
pluviales y el ciclo y la gestión de las aguas fecales de los barrios de Santa 
Maria y del Prat de Vilanova, así como la documentación correspondiente. 
 
En relació amb la instància (2016022745 del 5/9/2016) enviada pel Departament de 
Serveis Viaris, en la qual el Grup Municipal de Ciutadans demana informació sobre el 
cicle de l'aigua i la gestió de les aigües pluvials i fecals als barris de Santa Maria i del 
Prat de Vilanova, la Companyia d'Aigües emet el següent informe: 
 
-  La Companyia d'Aigües, en virtut de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament el dia 2 

de maig del 2005 i aprovat el 29 de juny pel Consell d’Administració de la mateixa 
Companyia d’Aigües, va acceptar el traspàs de la gestió, amb diverses 
competències i atribucions pròpies municipals, del sanejament en baixa. 

 
-  En base a aquest acord, la Companyia d'Aigües explota actualment la xarxa de 

sanejament en baixa dels barris de Santa Maria i el Prat de Vilanova. Les tasques 
d'explotació del clavegueram en aquests dos barris així com a la resta de barris de 
Vilanova i la Geltrú, consisteixen bàsicament en l'actuació a l'esmentada xarxa de 
clavegueram, en els següents àmbits (s'djunten plànols de les xarxes indicades) 

 
a)  Obra civil (reparacions d'embornals, reixes, pous de registre, col·lectors,...) 

vinculada a la xarxa de clavegueram tant d'aigües pluvials com fecals. 
b) Neteja de la xarxa de clavegueram (embornals, reixes, pous de registre, 

col·lectors,...) 
c)  Tractament de plagues de la xarxa de clavegueram (desinsectació i 

desratització) 
 
-  Les aigües pluvials del barri de Santa Maria que no s'aboquen a la xarxa unitària, 

es canalitzen al Torrent de Santa Maria en dos punts diferents de la urbanització: 
un a la perllongació del C/Oms i l'altre al costat de la rotonda de la variant. Aquest 
torrent, que transcorre per la zona limítrof amb Cubelles, finalment aboca les seves 
aigües a la platja d'Ibersol, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

 
-  Les aigües fecals del barri de Santa Maria, s'acaben conduïnt al sistema de 

sanejament del municipi de Cubelles, a través de la xarxa de clavegueram residual 
de l'Av. del Terme (zona limítrof amb el municipi de Cubelles) 

 



 

 

- Existeix una xarxa d'ús compartit entre els municipis de Cubelles i Vilanova i la 
Geltrú, (situada a l'Av. del Terme) per a la qual des de la Companyia d'Aigües, es 
va fer proposta a l'Ajuntament de Cubelles a través del seu enginyer municipal, per 
a realitzar les tasques d'explotació (s'adjunta document) 

 
- Les aigües pluvials del barri del Prat, que no s'aboquen a la xarxa unitària, es 

condueixen a la platja d'Ibersol en diversos punts, al davant del passeig Voramar. 
Existeix, un col·lector de pluvials que desemboca a l'esmentada platja, que dona 
sortida a l'aigua pluvial que es recull a la part de muntanya de la via del ferrocarril. A 
aquest col·lector hi ha connectades algunes reixes de pluvials del Prat. 

 
- Les aigües fecals del barri del Prat, s'acaben conduïnt al sistema de sanejament del 

municipi de Cubelles, a través del bombament (gestionat per la Mancomunitat 
Penedès-Garraf) situat al costat de la Platja Llarga. 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
Grup Municipal de SOM VNG (70 i 70 bis) 
 
6 i 7 de setembre de 2016 
 
Demanem que es donin el programa i tota la informació referent al projecte 
PATI OBERT (projecte, costos directes i indirectes, així com obres de millora 
als centres o de material, responsables del projecte, nous ventalls d’ampliació 
del nombre de centres...) 
 
• Segons quins criteris es trien els centres que ofereixen aquest servei de 

Pati Obert i els horaris elegits? 
 

• Per què no s’amplia a altres centres de la ciutat? 
 

• Quin és el cost anual del servei (per centre i en conjunt)? 
 

• Coneixem la satisfacció de les usuàries amb les prestacions? 
 

• Existeix constància de suggeriments o queixes per part de les usuàries? 
 
 
Des de l’estiu de l’any 2010, i conjuntament amb les Regidories d’Esports, de 
Participació Ciutadana, de Convivència i de Joventut, l’IMET hem donat resposta 
a la demanda social de l’ús de les instal·lacions externes dels centres escolars, 



 

 

mitjançant un projecte plantejat des d’un punt de vista educatiu, social i esportiu, el 
Pati Obert. 
 
El Pati Obert consisteix en l’obertura de les instal·lacions exteriors dels centres 
educatius, en períodes de temps – durant els caps de setmana – en què aquests 
espais no s’utilitzen.  
 
Els objectius que es volen assolir són l’ampliació de les zones esportives, d’esbarjo i 
de joc de la ciutat per a infants i joves i, per tant, també l’aprofitament d’aquests 
espais en horari extraescolar, d’una banda, i la disminució d’actes vandàlics en 
aquests mateixos espais, a l’evitar-ne l’ús indiscriminat i inapropiat (saltar les seves 
tanques, deixar-hi brutícia, fer sonar les alarmes...). Oferir aquets espais per a la 
participació de la infància i la joventut en activitats educatives i, d’altra banda, generar 
un vincle de proximitat amb la comunitat. Tot i que el Pati Obert s’adreça a tota la 
ciutadania, són els més joves els que, òbviament, en són el col·lectiu més afavorit. 
 
També es pretén obtenir una ciutat educadora oferint espais inclusius, oberts a la 
comunitat, generadors d’una ciutadania responsable amb el seu entorn. Donant 
resposta a la necessitat de disposar d’espais per al temps lliure que a la vegada 
siguin saludables, segurs, afavoridors de col·laboracions, que ofereixin possibilitats 
de trobada i que assoleixi la intencionalitat educativa del programa, i generi cohesió 
amb la comunitat mentre es reforcen les connexions socials en un clima de respecte i 
de bona convivència.  
 
El projecte es desenvolupa gràcies a la voluntat i al treball conjunt per part de l’IMET i 
de diferents regidories, juntament amb les direccions dels centres escolars, les 
AMPA, les AAVV implicades i la Policia Local. 
 
Així, amb la col·laboració de les AMPA i AAVV, els Patis Oberts compten amb un 
servei de vigilància que obre i tanca el pati escolar dins els horaris previstos, vetlla 
pel bon ús de les instal·lacions i procura establir dinàmiques de relació entre els 
ciutadans, ja que pot accedir-hi qualsevol infant amb la seva família, tingui o no tingui 
vinculació amb el centre.  A cada centre s’indica de manera visible quina és la 
normativa per un ús adequat de l’espai i la persona responsable de vigilar 
s’encarrega del seu compliment: 
 



 

 

NORMATIVA D’ÚS:

Només estan permeses les begudes 
sense alcohol.

Aquest és un espai per a les persones.
No vingueu amb animals. 

Aquest és un espai sense fum. No 
fumeu en tot el recinte.

Manteniu l’espai en bones condicions.
Feu ús de les papereres.

No utilitzeu cap vehicle motor.

Al pati hi ha una persona que anirà supervisant el 
correcte funcionament. Atengueu les seves indicacions i 
dirigiu-vos a ella si observeu qualsevol desperfecte.

Gràcies per la teva col·laboració!

Podeu adreçar-nos el vostres suggeriments a

educacio@vilanova.cat

 
 
 
Cal destacar com a punt fort l’estret  seguiment que es realitza setmanalment de les 
activitats i els usos dels patis des de el Servei d’Educació de l’IMET amb les AMPA, 
responsables de la vigilància, direccions dels centres i AAVV, amb la qual cosa 
s’elaboren plantilles de seguiment, propostes de millora i la solució d’incidències de 
manera àgil i coordinada 
 
Cost directe 
 
Atenció personal 6.875,00€/anual 
125€ per 5 escoles = 625€ x 11 mesos (agost tancat) = 6.875,00€ (anual) 
Cost per escola anual: 125€ x 11 mesos = 1.375€ 
 
Difusió 10€ (aprox.) 
2 cartells per cada escola. Els flayers els enviem a totes les escoles en format PDF 
perquè cada escola faci la difusió que cregui oportuna. 
 



 

 

 
 
 
Cost indirecte 
 
Des d’Educació i la Regidoria d’Esports es fa manteniment continu de les escoles de 
primària pública i les seves instal·lacions esportives. S’actua  en tots els centres.   
 
A més, el Pati Obert compta amb una persona responsable de la regidora d’Educació 
que vetlla per la coordinació entre les escoles, AMPA, AAVV i la resta d’agents. 
 
Responsables del projecte: 
Laura Vinyals (Cap de Servei d’Educació) 
Cristina Lorente (Tècnica Especialista d’Educació) 
 
 
Ampliació altres centres, criteris, satisfacció, ... 
 
Actualment el Pati Obert compta amb cinc centres, situats en llocs estratègics de la 
nostra ciutat i donen servei a aquelles zones on manquen espais d’esbarjo. 
 
La ubicació de cadascun d’aquets patis està pensada per donar servei i cobrir 
aquelles zones on manquen espais d’aquestes característiques. Ampliar-ho a més 
zones de Vilanova suposaria més despeses per l’Ajuntament. 
 
L’escola, AMPA, AAVV i persona que supervisa el correcte funcionament del Pati 
Obert determinen l’horari d’obertura en funció de les característiques del barri on 
s’ubiquen. L’horari varia segons l’època de l’any per aprofitar les hores de sol, a 
l’estiu el pati roman obert més hores que a la tardor – hivern. Aquets són els horaris 
establerts: 
 



 

 

 
Horari PRIMAVERA - ESTIU 
 

Escola Llebetx Diumenges  de 11 a 21h. 

Escola Ginesta Dissabtes i diumenges de 16 a 20h. 

Escola Canigó Diumenges  de 10 a 20h. 

Escola Arjau Dissabtes i diumenges de 10 a 21h 

Escola Ítaca  Diumenges  de 11 a 21h. 
 
 
Horari TARDOR - HIVERN 
 

Escola Llebetx Diumenges  de 10 a 18h. 

Escola Ginesta Dissabtes i diumenges de 16 a 19h. 

Escola Canigó Diumenges  de 10 a 19h. 

Escola Arjau Dissabtes i diumenges de 10 a 21h  

Escola Ítaca  Diumenges d’11 a 19 hores  

 
 
El Pati Obert es va iniciar amb una prova pilot consistent en obrir el pati de l’escola 
Ginesta, els caps de setmana compresos entre els dies 19 de juny i 25 de juliol de 
2010. Com que l’avaluació d’aquest període va ser excel·lent, no només es va decidir 
continuar obrint aquest espai, sinó que s’hi van afegir les mateixes instal·lacions de 
les escoles Canigó i Llebetx. Així doncs, des del 6 de novembre de 2010 fins a 
l’actualitat, s’han obert les dependències externes de les escoles esmentades. El 19 
de març de 2011, també s’hi va sumar l’escola L’Arjau. I al setembre de 2014, 
l’escola Ítaca, també va iniciar el Pati Obert. 
 
Les dades d’assistència demostren la satisfacció dels usuaris/es que utilitzen aquest 
servei donat que aquest últim curs el nombre d’assistents ha incrementat un 31%.  
Durant el curs 2014-2015 van assistir un total de 6.343 persones i durant el curs 
2015-2016, 8.302 persones. Setmanal o quinzenalment els centres ens fan arribar 
les assistències, incidències, suggeriments... el contacte amb tots ells és fluït i 
constant per això sabem que les persones que utilitzen aquest servei estan satisfets. 
 
A més, en la difusió del projecte i en els cartells que hi ha a les portes de tots els patis 
oberts, s’indica una bústia on poden fer arribar suggeriments 
(educacio@vilanova.cat). No s’ha rebut cap correu fins al moment per aquest mitjà. 
 
D’altra banda, la Regidoria d’Esports a l’hora de posar en marxa el seu programa 
Esport en Família (que vol donar opcions diverses als grups familiar per practicar 
esports plegats) ha apostat en una primera fase per impulsar-ho des del mateix 
projecte Pati Obert, cercant d’aquesta manera, conjuntament amb l’IMET, 
incrementar les ofertes concretes i la sinergia amb les persones usuàries  del Pati 
Obert tot planificant el següent calendari (d’octubre a desembre):  



 

 

 
- 2/10/2016 a l’escola Ítaca, Circ en família 
- 9/10/2016 a l’escola Ginesta, zumba 
- 16/10/2016 a l’escola l’Arjau, capoeira 
- 23/10/2016 a l’escola Canigó, ioga 
- 30/10/2016 no es fa cap activitat perquè es farà la Cursa Popular 
- 6/11/2016 a l’escola Llebetx, orientació per l’Ortoll 
- 13/11/2016 no es farà cap activitat donat que hi ha la Fira de Novembre 
- 20/11/2016 a l’escola l’Arjau, Circ en família 
- 27/11/2016 a l’escola Llebetx, handbol 
- 11/12/2016 es farà la Mitja Marató i es convidarà a les escoles a participar 
- 18/12/2016 Cursa del Tió 

 
També està pensada la realització d’una pedalada conjunta que uneixi el Pati Obert 
de les cinc escoles perquè les famílies puguin conèixer altres espais i barris que 
potser els sigui més desconegut per la llunyania amb el seu. 
 
Amb la programació de totes aquestes activitats es vol aconseguir potenciar, implicar 
i engrescar a les famílies a realitzar esport de manera conjunta.   
  
 
Grup Municipal de C’s (73) 
 
22 d’agost de 2016 
 
EXPONGO 
 
Que en la sesión de la Comisión Informativa del Área de Territori i Espai Urbà 
del pasado 27 de junio, tal como consta en acta, se informó que el festival 
musical EL TINGLADU, organizado por la entitat CAN PISTRAUS, se ha 
celebrado hasta el 2015 inclusive, sin la correspondiente licencia, pese a que se 
comunicó a la entidad que era necesario cumplir este requisito, información 
que se les hizo llegar desde la Regidoría de Cultura. 
 
Que este festival, que se celebró a pesar de no obtener la correspondiente 
licencia, fue beneficiario de subvenciones durante varios años, subvenciones 
estas que procedían de la partida del presupuesto municipal destinadas a 
Cultura. 
 
Que en el pleno municipal ordinario del mes de julio del 2016, se debatió una 
moción conjunta de los Grupos Municipales de CUP, SOM VNG y ERC, cuyas 
propuestas iban dirigidas concretamente al festival citado anteriormente. 
 
Que en la  votación participaron todos los miembros del Grupo Municipal de la 
CUP, incluido el regidor Raimon Ràfols Florenciano, que a su vez es miembro 
de la Junta de la citada entidad, tal como se informa en los canales de 
comunicación de dicha entidad, así como consta en diversa documentación. 
 
Por todo lo expuesto, 



 

 

 
SOLICITO 
 
Que se nos haga llegar un informe jurídico sobre: 
 
-  Las posibles irregularidades que se hayan podido cometer al permitir la 

celebración del festival EL TINGLADU. 
 
-  Las posibles irregularidades que se hayan podido cometer al subvencionar 

este festival sin tener la correspondiente licencia. 
 
-  Las posibles irregularidades que se hayan podido cometer al participar en la 

votación de la moción objeto de este festival en el Pleno Municipal un 
miembro de la Junta de la entidad organizadora. 

 
Benvolgut senyor, 
 
Contesto la seva sol·licitud de data 22.8.2016 (registre d’entrada 2016021925) en 
nom del grup municipal de C’s, en la que demana que se’ls faci arribar un informe 
jurídic sobre les possibles irregularitats que s’haguessin pogut cometre en permetre la 
celebració del festival EL TINGLADU, en subvencionar aquest festival sense obtenir 
la corresponent llicència i en participar en la votació de la moció objecte d’aquest 
festival en el ple municipal un membre de la junta de l’entitat organitzadora.  
 
Des de la Secretaria al meu càrrec es considera que res no impedeix que els regidors 
que formen part d’una associació, en aquest cas CAN PISTRAUS, participin en la 
deliberació i votació, en el decurs d’una sessió plenària, en la qual es delibera i vota 
la concessió d’una subvenció a aqueixa associació, sempre i quan aquest membre no 
sigui el president de l’associació.  
 
Estem parlant d’associacions sense afany de lucre que estan inscrites en el registre 
d’entitats veïnals i que coadjuven a la satisfacció de les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal. L’absència d’afany de lucre en aqueixes associacions, en 
conseqüència, comporta que l’interès concurrencial no pugui qualificar-se de 
personal. Aquest interès podrà ser corporatiu o societari, però ja no serà personal.  
 
Altra cosa seria que el regidor en qüestió tingués una relació de servei amb 
l’associació o hagués intervingut com a perit o com a testimoni en algun procediment 
previ.  
 
D’altra banda, l’apartat 13.2.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS), estableix que no podran obtenir la condició de beneficiari o 
entitat  col·laboradora, entre altres, 
  

«las personas físicas, los administradores de las sociedades mercantiles 
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas 
jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, 
de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 



 

 

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o 
en la normativa autonómica que regule estas materias». 

 
L’anterior prohibició és d’aplicació a persones que tenen en comú desenvolupar 
funcions públiques. Per aquesta raó pot entendre’s que el seu objectiu és garantir 
l’objectivitat de l’actuació administrativa. 
 
Ara bé, la interpretació d’aquest article 13 de la LGS, pel que fa als deures 
d’abstenció, no pot anar més enllà de l’establert a l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJAP), que imposa, com acabem de veure, el deure 
d’abstenció, o la recusació successiva, en el seu cas, d’aquelles persones que tinguin 
un interès personal en la tramitació del procediment. Una altra interpretació, ultra el 
fet que estendria més enllà dels seus termes una norma restrictiva de drets, portaria a 
resultats poc raonables. 
 
En conseqüència ha d’interpretar-se la norma en el sentit que no poden obtenir 
subvencions les persones compreses en l’àmbit subjectiu d’aplicació de les normes a 
les quals es remet el precepte, sempre que vagin lligades a les activitats públiques o 
privades incompatibles amb la seva condició. Les incompatibilitats, en conseqüència, 
són unes concretes activitats, no les persones. 
 
Per tot l’exposat considera aquesta secretaria que a aquelles persones físiques que 
es trobin compreses en les excepcions legals contemplades en la normativa 
esmentada, els serà d’aplicació únicament el deure d’abstenció de l’article 29 
LRJPAC.  
 
Quant a la segona qüestió, dono per fet que, baldament fins ara les actuacions de 
l’activitat EL TINGLADU no haguessin obtingut una determinada autorització prèvia 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquesta darrera ocasió s’han remogut els 
obstacles que impedien l’exercici de l’activitat des d’un aspecte substantiu (control i 
límit de decibels). D’altra banda, donada la naturalesa d’aquestes llicències o 
autoritzacions, que no són de resultat sinó d’activitat, el temps acaba convalidant-les, 
a diferència del que succeeix amb les llicències de resultat. 
 
Es vol dir amb això que, encara que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagués 
subvencionat el festival, la seva actuació només li seria imputable respecte de 
terceres persones que haguessin fet valer la seva posició jurídica en procediments ad 
hoc, i no així genèricament ni respecte a l’absència de títol habilitant, el que no treu 
que, a partir d’ara, s’hagi de ser curós a l’hora de subjectar aquestes activitats, com 
totes les altres, a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable conforme a 
la legislació que resultés d’aplicació en cada cas.  
  
Aprofito l’ocasió per saludar-lo ben cordialment. 
 
 



 

 

Marcel·lí Pons i Duat 
Secretari general 
____________________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:15 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


