
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 13 DE SETEMBRE DE 2010 

 
Acta núm. 10 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 13 de setembre de 2010, 
sota la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR ACCTAL. 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA i el Sr. 
ÓSCAR CARRETERO ARIZA. 
 



 

 

A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 

  1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries 
de 5 i 26 de juliol de 2010. 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  2. Atorgament del títol de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. JOSEP JOAN 

LLORENS I DOMINGO. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  3. Ajut d’emergència en resposta als efectes de les inundacions al Pakistan.  
  4. Adhesió a la campanya “Fes soroll pels Objectius de desenvolupament del 

mil·leni”.  
  5. Acceptació de la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya per al funcionament de l’Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat, curs 2009-2010. 

 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  6. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 

municipal de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de l’Eixample Nord (sector de sòl 
urbanitzable 2.8), per a la concreció i qualificació del sòl d’equipament 
públic (clau E) amb destí a ús sanitari-assistencial. 

 
 MOCIONS 
 
  7. Moció de CiU sobre les obres a l’estiu. 
  8. Moció d’ERC per declarar la ciutat moralment exclosa de la Constitució. 
  9. Moció de la CUP de suport a la vaga general del 29 de setembre de 2010. 
10. Moció de la CUP per posicionar l’Ajuntament davant l’exigència de retorn de 

diners avançats per l’Estat. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
11. Pregunta del grup municipal de CiU: 

• Sobre l’activitat econòmica de la temporada turística 2010. 
 
12. Pregunta del grup municipal de la CUP: 

• Sobre la Vuelta a España 2010. 
 
 PRECS 
 



 

 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ORDINÀRIES DE 5 I 26 DE JULIOL DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, molt bona tarda.  Comencem la sessió ordinària del Ple.  Si no hi ha 
cap qüestió donem per aprovades les actes de les sessions del dia 26 i 5 de 
juliol, si no hi ha cap qüestió.  I, per tant, les donem per aprovades. 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions ordinàries dels dies 5 i 
26 de juliol de 2010. 
 

  2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL 
PREDILECTE DE LA CIUTAT AL SR. JOSEP JOAN LLORENS I 
DOMINGO. 

 
ALCALDE 
 
El següent punt de l’ordre del dia és l’atorgament del títol de Fill Predilecte de 
la Ciutat al senyor Josep Joan Llorens i Domingo. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista la petició formulada pels regidors i regidores d’aquest Ajuntament en el 
sentit d’atorgar el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. JOSEP JOAN 
LLORENS I DOMINGO. 
 
Vist que aquesta proposta va ser acordada a la Junta de Portaveus. 
 
Vist l’article 26 del Reglament d’Honors i Distincions de la nostra ciutat. 
 
Vist que a la Junta de Portaveus del dia 9 de setembre de 2010 es va informar 
els portaveus de la valoració favorable de l’Alcaldia per seguir endavant el 
procediment administratiu per tal d’atorgar el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat 
al Sr. JOSEP JOAN LLORENS I DOMINGO. 
 
Per això, aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal l’adopció de l’acord 
següent: 
 
“PRIMER. De conformitat amb l’article 29 del Reglament d’Honors i Distincions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, s’acorda aprovar inicialment l’expedient 
per tal d’atorgar el Títol de Fill Predilecte de la Ciutat, al Sr. JOSEP JOAN 
LLORENS I DOMINGO. 
 



 

 

 
SEGON. Aquest acord s’exposarà al públic als efectes d’informació, en el BOP, 
DOGC, tauler d’anuncis de la Corporació i premsa local, per un termini de 
quinze dies. Si transcorregut aquest termini no es formula cap al·legació, 
aquest acord quedarà automàticament aprovat definitivament. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la globalitat d’entitats que han donat 
resposta a la petició de l’Alcaldia demanant la seva opinió.” 
 
 
ALCALDE 
 
En Junta de Portaveus vam decidir fa uns mesos iniciar el tràmit.  El tràmit 
s’ha produït tot i finalitza amb l’aprovació formal d’aquest acte i posteriorment 
és quan es fa l’acte públic d’atorgament del títol de Fill Predilecte.  Però 
administrativament, segons el Reglament, és necessària l’aprovació formal pel 
Ple que tanca l’expedient administratiu i posteriorment doncs, en un dia que 
concertarem doncs tots plegats, es fixarà el dia en el qual es fa l’acte de fi.  
 
NEUS LLOVERAS 
 
(...) 
 
ALCALDE 
 
No, no, no, en absolut, només faltaria... no, no, no.  És perquè és el tancament 
de l’acte administratiu.  Primer s’inicia amb la signatura de vam fer de tots els 
portaveus, posteriorment s’envien un seguit d’escrits a totes les entitats i 
persones... a totes les entitats de la ciutat, que li donen resposta.  Es tanca 
l’expedient amb la seva conformitat i aleshores en el seu moment, d’aquí uns 
mesos doncs farem l’acte formal, amb tots els... tal com s’ha de fer.  Sempre 
es fa així, eh?, i sempre passa doncs que el dia que és l’acte formal... és el 
tancament administratiu d’aquest expedient per procedir després a l’acte 
formal d’atorgament d’aquest títol al senyor Josep Joan Llorens com... a títol 
pòstum.   
 
Molt bé, doncs per tant ho donem... no?, ho donem per aprovat per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
  3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. AJUT D’EMERGÈNCIA EN 

RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS AL PAKISTAN. 
 



 

 

ALCALDE 
 
I el tercer punt de l’ordre del dia és l’ajut d’emergència en resposta als efectes 
de les inundacions de Pakistan. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a integrant del Comitè 
Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència - CCAHE, fa una crida als ajuntaments 
a sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària generada per les 
inundacions causades per les fortes pluges de les darreres setmanes al 
Pakistan, i que han provocat el desbordament del riu Indus en diferents punts 
del seu curs. 
 
Aquestes inundacions ja han fet més de 1.600 morts i gairebé 14 milions de 
persones afectades o desplaçades, però hi ha altres danys a tenir en compte: 
més de 288.000 vivendes malmeses, més de 558.000 hectàrees de cultiu 
inundades, perdudes les reserves i provisions alimentàries guardades a les 
cases, etc. Els danys són ja d’un abast tan important com el Tsunami  
 
Les províncies més afectades són les de Khyber Pakhtoonkwa (KPK), 
Balutxistan, Punjab i Sindh.  
 
Juntament amb el rescat de les víctimes dels primers dies, cal preveure la 
reconstrucció de les infraestructures i equipaments bàsics afectats, pal·liar els 
dèficits per la manca d’aigua potable i d’aliments bàsics, així com impulsar la 
futura reconstrucció de les regions afectades.  
 
Valorarem la millor canalització dels recursos que els ajuntaments i les 
administracions locals catalanes vulguin aportar-hi a través del Fons Català i 
us informarem oportunament de l’aplicació dels recursos en els projectes que 
s’acordin.  
 
Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals 
a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població 
damnificada.  
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència iniciada pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament en RESPOSTA ALS EFECTES DE LES 
INUNDACIONS AL PAKISTAN.  
 



 

 

SEGON. Destinar-hi la quantitat de 3.000 euros. Aquest pagament anirà a 
càrrec de la partida 07 169 48000 de Cooperació 2010. 
 
TERCER. Facultar a l’alcalde i a la primera tinent d’alcalde perquè signin tots 
els documents que se’n puguin derivar.” 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, es tracta... com llegia el secretari, doncs bàsicament d’aprovar, com sabeu, 
en la partida de Cooperació hi ha destinada doncs una part d’ella als ajuts 
d’emergència que en tot cas... que gestionem a partir del Fons Català de 
Cooperació perquè creiem que és un mecanisme àgil, cooperant dels diferents 
municipis, que canalitza bé les ajudes en aquest cas d’emergència.   
 
La situació del Pakistan, doncs, tot i que va començar al juliol el tema de les 
inundacions, avui encara doncs estan patint els efectes d’aquestes 
inundacions.  Hi han 1700 morts provocats per aquestes mateixes inundacions 
i creiem doncs que amb aquest ajut d’emergència diríem que doncs simbòlic, la 
nostra ciutat manifesta doncs la seva solidaritat i la seva companyia i la seva 
sensibilitat doncs cap a aquest desastre natural que afecta a aquest país. 
 
A les 18.06 hores, s’incorpora a la sessió el senyor FRANCESC XAVIER 
SÁNCHEZ VERA. 
 
ALCALDE 
 
Si no hi ha cap qüestió, el donem per aprovat.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. ADHESIÓ A LA CAMPANYA “FES 
SOROLL PELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL 
MIL·LENI”.  

 
ALCALDE 
 
El següent punt és l’adhesió a la campanya “Fes soroll pels objectius del 
desenvolupament del mil·leni”. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’any 2004, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va unir als Governs Locals 
de tot el món compromesos amb els 8 Objectius de Desenvolupament del 



 

 

Mil·lenni de les Nacions Unides, i a la campanya de les ciutats del Mil·lenni de 
la CGLU. 
 
Ara, La Campanya del Mil·lenni de les Nacions Unides a Catalunya, sol·licita el 
nostre suport i participació en la iniciativa global Fes soroll pels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)! que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de 
setembre de 2010. 
 
La iniciativa Fes soroll pels ODM! està promoguda a nivell mundial per la 
Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides, juntament amb altres entitats de 
l'ONU i la societat civil, i té com a objectiu exigir als líders mundials que donin 
un nou impuls a la lluita contra la pobresa. 
 
Del 20 al 22 de setembre les Nacions Unides albergaran la major reunió de 
caps d'Estat i de Govern des de la Cimera del Mil·lenni l'any 2000, per revisar 
el progrés en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i establir un pla 
d'acció per accelerar el seu compliment en els pròxims cinc anys fins el 2015, 
la data acordada pel seu assoliment.  
 
En aquest context, els Governs Locals a tot el món tenen un paper clau a l’hora 
d’alçar la veu per reafirmar el seu compromís en la lluita contra la pobresa i 
contribuir a la sensibilització i mobilització ciutadana per reclamar la 
consecució dels Objectius del Mil·lenni i la fi de la pobresa extrema. 
 

DECLARACIÓ 
 
L’any 2010 és una data clau per a la lluita contra la pobresa i la consecució 
dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Subscrits per 189 
Estats membres de l'ONU en la Declaració del Mil·lenni de l’any 2000, els ODM 
representen un compromís històric i un veritable full de ruta de lluita contra la 
pobresa. A cinc anys del termini fixat per la Comunitat Internacional per assolir 
aquests Objectius, i malgrat que en els últims anys s’han realitzat grans 
avenços, de no corregir-se certes tendències actuals, el seu compliment és 
encara incert. El context actual de crisi amenaça a més amb paralitzar o fins i 
tot revertir alguns progressos. 
 
Per això, el Secretari General de les Nacions Unides ha convocat per als dies 
20, 21 i 22 de setembre una Cimera de caps d'Estat i de Govern dedicada als 
ODM en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York. 
La finalitat de Cimera és avaluar els èxits, fracassos i reptes pendents en la 
lluita contra la pobresa extrema al món; així com acordar plans de rescat per 
accelerar el progrés en el compliment dels ODM el 2015. 
 
 



 

 

Nosaltres, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estem decidits a que els 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni siguin assolits. La nostra 
determinació incondicional es demostra així: 
 
Prioritzant els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni: eradicar la 
pobresa i la fam, assolir l’educació primària universal, promoure la igualtat de 
gènere, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna, combatre el 
HIV/SIDA, garantir un medi ambient sostenible i crear una aliança mundial per 
al desenvolupament, assegurant que els països rics donen major i millor ajuda, 
redueixin el deute i millorin les oportunitats de comerç dels països més pobres;  
 
Recalcant el paper prioritari dels Governs Locals en la promoció dels ODM; 
 
Subratllant la necessitat d’accions de sensibilització ciutadana per assolir els 
vuit Objectius l’any 2015;  
 
Sensibilitzant sobre el fet que els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
requereixen compromisos de la societat en el seu conjunt.  
 
 
Nosaltres, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·licitem al Govern 
Central:  
 
Que adopti una posició ferma a la Cimera de les Nacions Unides a Nova 
York que tindrà lloc del 20 al 22 de setembre de 2010, i presenti un pla de 
rescat ambiciós, que inclogui mesures concretes per accelerar el compliment 
dels ODM en el període 2010-2015.  

Que estableixi un calendari amb terminis vinculants per augmentar l’ajuda al 
desenvolupament i millorar la seva eficàcia. 

 
ACORDS 

 
Expressar públicament la nostra adhesió a la campanya “Fes soroll pels 
Objectius de desenvolupament del mil·leni”. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs al setembre de l’any 2000 189 estats membres de Nacions Unides 
aprovaven la Declaració del Mil·leni, on es comprometien a intensificar els 
esforços mundials per reduir la fam, millorar la salut, l’educació i la lluita contra 
la discriminació de la dona i fomentar la sostenibilitat ambiental.  Aquesta 
declaració històrica i sense precedents es van definir, a partir d’ella, vuit grans 
objectius programats per ser assolits fins al 2015.  Aquests ens havien de 



 

 

permetre, per un costat, reduir la fam, la pobresa al món i les seves causes 
implícites, fent possible el desenvolupament humà de pobles i comunitats.  
 
L’any 2010 es compliran 10 anys d’aquest compromís.  A cinc anys del termini 
hem de dir que, malgrat alguns avenços aconseguits, doncs el resultat tampoc 
és que sigui molt encoratjador.  Per tal de corregir aquestes tendències 
actuals, que es compleixin realment els objectius del mil·leni, doncs el que 
hem de fer és intensificar doncs la campanya de difusió i en aquest sentit, des 
dels governs locals creiem que tenim un protagonisme, un paper, tant en 
l’àmbit de sensibilització ciutadana, per un costat, com el de promoure, donar 
suport i, per dir-ho així, instar als governs estatals, als governs europeus, a 
que realment es compleixin aquests objectius.  En aquest sentit jo crec que 
sobradament la nostra ciutat doncs fa molts anys que treballa en aquest sentit 
per la solidaritat i en aquest sentit per fer possible doncs que la pobresa al 
món s’aturi, i tornem, i és el que presentem avui, a adherir-nos i concretament 
a impulsar aquesta campanya dels objectius del mil·leni. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  5. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, 
CURS 2009-2010. 

 
ALCALDE 
 
L’altre punt és l’aprovació de... l’acceptació de la subvenció del Departament 
de Treball de la... ai, del Departament d’Educació de la Generalitat pel 
funcionament de l’Escola de Música. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista la Resolució EDU/726/2010, de 15 de març, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música i dansa per 
al curs 2008-2009 i 2009-2010. 
 
Vist el seu annex 1, en el qual s’indica que l’Escola de Municipal de Música 
Mestre Montserrat del municipi de Vilanova i la Geltrú té una subvenció de 
237.000 euros per al curs 2009-2010. 



 

 

 
Atentent el que s’indica en el punt 5 de l’esmentada Resolució, la regidora 
d’Educació proposa al Ple Municipal que acordi el següent: 
 
“S’ACORDA: 
 
Acceptar la subvenció de DOS-CENTS TRENTA-SET MIL EUROS (237.000 €) 
per al funcionament de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de 
Vilanova i la Geltrú, curs 2009-2010; que queda recollida en l’annex 1 de la 
Resolució EDU/726/2010 de 15 de març, del Departament d’Educació de la 
Generalitat, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals 
titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2009-2009 i 2009-2010.” 
 
ALCALDE 
 
Espinàs... 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, com ja diu el punt doncs és acceptar aquesta subvenció per al curs passat, 
eh?, que encara era d’Escola de Música només.  Aquesta és la part només 
d’Escola de Música, el Conservatori va per una altra banda, i són 237.000 
euros, com ha dit el secretari. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Només breument, senyor alcalde, senyors regidors.  Evidentment sobre el punt 
en concret, nosaltres acceptarem, no tenim res en contra, ens sembla perfecte 
que s’accepti aquesta subvenció de la Generalitat per a l’Escola de Música.  És 
pertinent i toca fer aquest tràmit.  El que passa que sí que nosaltres voldríem 
aprofitar aquest punt per fer una breu intervenció, un petit comentari sobre 
l’Escola de Música.   
 
Nosaltres, aquests darrers mesos hem estat molt al tanto de tot el que passava 
a l’Escola de Música.  Hi han certs problemes interns que nosaltres hem volgut 
observar des de la distància, per no interferir en el funcionament normal de 
l’Escola i tampoc... i també amb l’objectiu de no menysprear d’alguna manera 
el valor de l’Escola, per no perjudicar-la, però creiem que arribat aquest 
moment sí que hem de fer un toc d’atenció al govern municipal, com a màxim 
responsable de la direcció de l’Escola, perquè creiem que la situació a la que 



 

 

s’ha arribat és degut a una excessiva laxitud, a un poc control per part de 
l’Ajuntament de tot el que està succeint a l’Escola.  Demanem –no em vull 
estendre més-, sabem que s’estan fent en aquests moments accions sobre 
aquest tema, creiem que una mica tard, esperem que es pugui reconduir 
aquesta situació, però demanem sobretot que es treballi en aquest sentit, 
sobretot per preservar el prestigi i el valor que té la nostra escola de música. 
 
ALCALDE 
 
Només manifestar que no fa mesos que estem al cas del que passa a l’Escola 
de Música, sinó que fa anys, perquè és la nostra responsabilitat.  Tenim la 
fortuna de tenir una excel·lent Escola de Música a la nostra ciutat, avui 
Conservatori, que ha aconseguit justament aquesta qualificació, o aquest rang 
com a conseqüència de la bona feina que s’està fent a l’Escola de Música des 
de fa molts anys, la que fan els seus professionals, la que fan els seus 
directius, la que fan i la que han fet els seus professionals, la que fan i la que 
han fet els seus directius, i naturalment també des de l’impuls del govern 
municipal. 
 
Nosaltres intentarem fer un seguiment del que passa a l’Escola de Música des 
de la sensibilitat i no des del control.  Des de l’autonomia i respecte a 
l’autonomia de l’escola i no des del control, perquè pensem que no és 
justament el que necessita l’escola el control per part dels responsables 
polítics, sinó justament l’impuls i la capacitat que té aquesta escola de seguir 
tirant endavant amb l’energia, amb la capacitat i amb la bona feina que s’ha fet 
durant tots aquests anys.  Des d’aquesta perspectiva, des del respecte a la 
seva autonomia, des del respecte al treball professional que fan els seus 
membres, doncs seguirem impulsant-la amb tota la nostra energia, amb tota la 
nostra vitalitat i també, evidentment, seguint totes aquelles disfuncions que es 
puguin produir naturalment doncs en benefici dels alumnes, dels pares i del 
projecte educatiu de l’Escola de Música. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
No, només afegir que com vostè ha dit no era el punt que tocava, però en fi, 
haguessin pogut presentar una moció, però en tot cas és igual.  Em sorprèn 
que digui que fins ara no s’ha actuat.  La senyora Llanas, que vostè té a la 
dreta, n’hem parlat, fa un any que estem parlant d’aquest tema.  Sap que hem 
fet actuacions, sap que ens hem reunit amb cada un dels professors, que hem 
fet actuacions i que hi estem treballant.  Com ha dit l’alcalde, no sota el control, 
sinó sota l’entesa comuna, eh?  Per tant, em sorprèn que digui que ara s’hi 
està treballant, quan de veritat fa un any que estem treballant en aquest tema.  
Ha sortit a la Comisió Informativa vàries vegades i se n’ha parlat extensament.   
 



 

 

ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, no hagués intervingut en relació amb aquesta qüestió, però sentit el 
posicionament per part de l’equip de govern crec necessari, com a mínim, dir 
que em sorprenen les paraules de que vostès creuen en l’autonomia del centre 
i que no volen sotmetre a control allò que passa a l’Escola de Música.  Ens 
sobta extraordinàriament, sobretot quan a sobre la taula hi han denúncies al 
respecte d’un concurs concret per proveir uns llocs de treball, en el qual no 
només hi ha participat l’equip de govern, sinó que aquella Regidoria de la qual 
és orgànicament dependent l’Escola de Música, que és la d’Educació, no és 
qui ha estat en el tribunal, i hi ha estat una altra Regidoria de l’equip de govern.  
Per tant, home, com a mínim, com a mínim, per la nostra part posar en 
evidència la contradicció que representa dir que vostès deixen fer i intenten 
que a través de l’autonomia de la mateixa Escola se surtin d’aquests 
problemes, quan per altra banda doncs certament efectuen i apliquen el 
control. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Jo no volia intervenir més, però haig de respondre les paraules de la regidora 
Míriam Espinàs, perquè em sorprenen.  Hauria de tenir una altra sensibilitat i 
valorar que possiblement no han fet el que s’havia de fer, perquè sinó en 
aquests moments la situació no seria la que és.  Sap vostè perfectament que hi 
han hagut molts problemes, que ens arriben inputs per totes les bandes i 
nosaltres hem estat molt prudents en aquest tema, però el que no pot dir és 
que s’ha actuat correctament vist el resultat.  Per tant, jo crec que s’hauria de 
ser més humil i reconèixer que en aquest sentit s’ha estat poc al tanto i la cosa 
s’ha escapat de les mans. 
 
ALCALDE 
 
No, només perquè em sembla que... que... que sempre s’intenta un 
mecanisme segons el qual es fa dir amb l’altre el que no ha dit i llavorens se li 
contesta, no?  I això em resulta sorprenent i a més a més crec que és una 
mala pràctica.  El que hem dit és que l’equip de govern no es preocupa de 
l’Escola de Música des de fa dos dies i que vostès ho saben, senzillament això.  
Res més que això.  I ho reiterem, no ens preocupem de l’Escola de Música des 
de fa dos dies, com vostè afirma, sinó que es preocupem de l’Escola de 
Música des de fa més temps i afirmem, i ho saben, perquè n’hem parlat a la 



 

 

Comisió Informativa.  Res més.  Em sembla que és una dada objectiva, no és 
valorativa, no hi ha més afirmació que aquesta. 
 
I senyor Rodríguez, jo només afirmo que a mi el concepte “control” no 
m’agrada, i no l’uso, i com que ni m’agrada ni l’uso, el mecanisme a través del 
qual ens relacionarem amb l’Escola de Música no serà el del control.  És la 
nostra voluntat, ha estat i seguirà sent aquesta.  Em sembla que les coses 
poden anar a millor i que en aquest sentit doncs s’està treballant perquè les 
disfuncions que s’hagin pogut produir en el marc de l’Escola de Música doncs 
es redrecin des del diàleg, que em sembla que és la millor manera de fer les 
coses. 
 
Acceptem la subvenció?  Sí o no?  Vots a favor? S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ÀMBIT DE L’EIXAMPLE NORD (SECTOR DE SÒL 
URBANITZABLE 2.8), PER A LA CONCRECIÓ I QUALIFICACIÓ 
DEL SÒL D’EQUIPAMENT PÚBLIC (CLAU E) AMB DESTÍ A ÚS 
SANITARI-ASSISTENCIAL. 

 
ALCALDE 
 
El següent punt és l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
General en l’àmbit de l’Eixample Nord, sector de sòl urbanitzable 2.8, per a la 
concreció i qualificació del sòl d’equipament públic (clau A) amb destí a l’ús 
sanitari assistencial. 
 
Això és l’aprovació d’allò que ja vam aprovar inicialment farà un mes i mig.  
Ara es tracta de fer la provisional i després el Departament de Treball fa... -ai, 
de... carai amb el Treball, noi- el Departament de... de Política Territorial a 
Comisió d’Urbanisme fa l’aprovació definitiva en els propers mesos. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 10 de maig de 2010, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va 
aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
municipal de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de l’Eixample Nord (sector de sòl 
urbanitzable 2.8), per a la concreció i qualificació del sòl d’equipament públic 
(clau E) amb destí a ús sanitari-assistencial, d’acord amb la Memòria 
Justificativa incorporada a l’expedient.  



 

 

 
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
94.1, 83 i Disposició Addicional Setena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de  la Província 
núm. 114 annex I de data 13 de maig de 2010 i en el Diari de Vilanova de data 
14 de maig de 2010, així com en el tauló d’edictes de l’Ajuntament i en la 
pàgina web municipal. En el decurs del dit termini d’exposició pública no s’ha 
presentat cap al·legació al respecte. 
 
III. Així mateix, simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials per a 
la seva emissió en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la 
notificació de la referida sol·licitud, de conformitat amb l’article 83.5 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Concretament, es va sol·licitar informe a la Direcció General 
d’Urbanisme, al Departament de Salut, a la Direcció General de Protecció Civil, 
al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, en tots els casos amb registre d’entrada de data 27 de maig de 2010 
(amb núms. de registre 21658, 12212, 11443, 10870 i 13291, respectivament). 
 
Transcorregut l’esmentat termini d’un mes, fins la data només ha tingut entrada 
informe de la Direcció General de Protecció Civil, el qual en primera instància 
va elaborar informe de 17 de juny de 2010 pel qual considerava necessària la 
realització d’un estudi 1:1000 que permetés descartar l’afectació derivada 
d’inundacions geomorfològiques. En relació a aquesta qüestió l’Ajuntament va 
notificar-li informe del cap de servei d’Urbanisme adjuntant documentació 
gràfica en la que s’indicava que la zona inundable (Q500) quedava fora de la 
zona on es concreta i qualifica el sòl destinat a equipament públic amb destí a 
ús sanitari-assistencial, per la qual cosa la Direcció General de Protecció Civil 
va emetre nou informe de data 29 de juliol de 2010 (registre d’entrada núm. 
17720), en el qual es conclou que, a la vista de l’anteriorment esmentat, es 
consideren compatibles aquests usos per a la seva concreció i qualificació en 
aquest àmbit.            
 
IV. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació a l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
V. D’acord amb l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 



 

 

per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
VI. Per tot l’exposat i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desenvolupa, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de l’Eixample Nord 
(sector de sòl urbanitzable 2.8), per a la concreció i qualificació del sòl 
d’equipament públic (clau E) amb destí a ús sanitari-assistencial. Tot això, de 
conformitat amb el document de Memòria Justificativa incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Trametre el present acord juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de la Modificació Puntual 
de Pla General d’Ordenació, degudament diligenciat, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Joan?  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, des de la Candidatura d’Unitat Popular només per fer un recordatori de 
perquè igual que a l’aprovació inicial el nostre vot serà el de l’abstenció.  
Parlant d’urbanisme i fem el recordatori només perquè ens va semblar que 
potser en el Ple que es va fer l’aprovació inicial nosaltres no ens vam saber 
expressar amb prou correcció, però en aquesta qüestió urbanística que està 
ubicada a l’Eixample Nord i, com sabeu, des del nostre grup doncs es porta 
una oposició als ritmes en els que s’està desenvolupant l’Eixample Nord, 
nosaltres no estem d’acord amb aquest desenvolupament tan ràpid i per tant 
som contraris a que s’iniciï tan aviat.  No en temes sanitaris i, per tant, 
posicionem el nostre grup amb abstenció, no en contra de que es requalifiqui 
com a terreny per finalitats, per a equipaments sanitaris, sinó en contra dels 
termes en què està plantejat el macro sector de l’Eixample Nord.  Per això 
volem simplement aclarir el nostre posicionament, com ja vàrem fer al Ple on 
es va fer l’aprovació inicial i pensàvem doncs que potser no s’havia clarificat 
prou aquest... aquesta doble, aquest doble vot. 



 

 

 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. No, també per puntualitzar quin és el nostre posicionament i el nostre 
posicionament respecte al punt que se sotmet a votació és favorable a la 
qualificació urbanística per possibilitar la construcció d’un nou hospital a l’altra 
banda de la ronda, enfront de l’Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat, només 
això.  No ens estem pronunciant sobre l’Eixample Nord respecte del qual 
nosaltres també tenim discrepàncies.  Però per puntualitzar això, no?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Però amb la vocació per part de tots de que no n’hi hagin, eh?, perquè el de 
l’Eixample Nord ha de ser quelcom que es desenvolupi amb molt de consens i 
amb aquesta vocació treballarà l’equip de govern, i naturalment que votem el 
que votem, i per tant no anem més enllà del vot que es vota, i per tant en 
aquest sentit doncs em sembla que ha quedat aclarit.   
 
Molt bé.  Vots a favor.... Per què no em demana la paraula quan toca?  No, no 
passa res, eh?  Endavant, senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
No, només és perquè era reafirmar el nostre vot afirmatiu, tal com vam fer a 
l’aprovació inicial.  L’únic remarcar dos punts que jo vaig, o el nostre grup va 
deixar que s’estudiessin, i encara no sabem res.  Jo demanaria que suposo 
que la Direcció General d’Urbanisme haurà... farà alguna prescripció sobre 
aquest aspecte que és el tema de problemes d’inundabilidad, ja que la zona 
està creuada per dos torrents importants de la ciutat. I després sobre el tema 
dels equipaments, el tant per cent que es va marcar com a equipaments.  
Quan l’aprovació inicial, que està aprovada en aquest Ple, del sector 2.8 de 
l’Eixample Nord del març del 2007 marcava el 16,1%.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Un pas més, doncs.  Vots a favor.  S’aprova amb l’absten... 
abstencions?... amb l’abstenció de la CUP i la resta de vots a favor. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

   Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (22)  
   Abstenció: CUP (1) 
 

    7.  MOCIÓ DE CIU SOBRE LES OBRES A L’ESTIU. 
 
ALCALDE 
 
Passem a les mocions.  La primera moció és de Convergència sobre les obres 
a l’estiu. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Durant els mesos d’estiu Vilanova i la Geltrú experimenta un notable augment 
de població per l’arribada de persones no residents que passen l’estiu sencer o 
part de les seves vacances a la ciutat. 
 
Aquestes persones suposen un increment de clients per als comerços i 
establiments de la ciutat: botigues, bars, restaurants, hotels, i és durant 
aquests meses que molts d’aquests negocis obtenen una gran part dels seus 
ingressos. 
 
Per aquest motiu el Grup Municipal de Convergència i Unió considerem que 
des de l’Ajuntament cal posar tots els mitjans possibles per tal de garantir que 
aquests establiments puguin desenvolupar la seva activitat en òptimes 
condicions. 
 
En aquest sentit no és coherent que durant els mesos de màxima afluència de 
persones a la ciutat, amb la conseqüent sobrecàrrega de totes les vies de 
comunicació, es realitzin obres a la via pública. 
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no 
realitzarà ni autoritzarà obres a la via pública, a excepció de intervencions 
puntuals que es considerin urgents per motius de seguretat.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras, endavant. 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió hem presentat aquesta moció 
perquè sembla mentida que cada estiu ens trobem amb la mateixa 
problemàtica i no es prenguin mesures per solucionar-ho.  Cada estiu, 
nosaltres repassàvem aquesta setmana diaris d’anys anteriors, cada estiu hi 
ha la mateixa problemàtica.  Hem de pensar que juliol i agost són els mesos 
de l’any en què Vilanova té més població, bé sigui per gent que vénen a 
passar uns dies o gent que tenen aquí segona residència.  Per tant, això 
provoca dos efectes, el primer és que totes les vies de circulació a peu o amb 
cotxe van més carregades del que és habitual, i el segon és que és una època 
on els comerços de la ciutat, bars, botigues, tenen més negoci.  Per tant, 
obres a la via pública en aquests moments dificulten tant els vilanovins que 
s’han de desplaçar com els comerciants, que és el mes que més negoci 
esperen fer, dificulten la vida a totes aquestes persones.  Per aquest motiu 
nosaltres creiem que és pertinent no fer obres a l’estiu.  Això creiem que ja 
s’hauria de fer per sentit comú, però com que el sentit comú no opera, 
presentem aquesta moció perquè s’acordi que els mesos de juliol i agost no 
es realitzin obres a la via pública, excepte aquelles que siguin urgents per 
motius de seguretat.  Aquesta seria la moció que presentem. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, en primer lloc anunciar el vot en contra de l’equip 
de govern respecte a la moció i bé, els arguments són... la senyora Lloveras 
ha dit, repassant els diaris d’altres anys doncs la ciutat aquesta... doncs és 
cert, portem dos anys d’obres intenses i bueno, en aquesta ciutat jo suposo 
que per sort és difícil fer conviure tot el seguit d’obres que hem estat fent fins 
ara, amb una voluntat, amb una intenció, que era posar, generar un escenari, 
millorar l’estat del centre de la nostra ciutat, doncs perquè aquests 
comerciants –que és cert que pateixen les obres, això és innegable, ningú ho 
pot negar- doncs puguin potenciar doncs un centre de ciutat molt més, molt 
més obert i pacificat. 
 
Que no imperi el sentit comú?  Bueno, des d’aquí es fa tot l’esforç per fer 
conviure les obres, bueno, amb la vida quotidiana de la ciutat.  No només 
estem parlant dels comerciants, vostès ho saben, aquesta ciutat no només té 
el comerç, quan no tenim la Festa Major doncs tenim el Carnaval, quan no 
tenim... bueno, el Vot del Poble... Bé, és una ciutat molt viva i realment se’ns 



 

 

fa difícil fer conviure totes les obres, totes les obres que hem tingut que fer 
amb aquesta virtut que és d’aquesta ciutat. 
 
Vostès ho saben, a les Comisions Informatives nosaltres ho expliquem.  Quan 
concursem una obra en els plecs de condicions ho posem: l’empresa 
constructora portarà el ritme de l’obra que l’Ajuntament li marqui.  I així es fa.  
Vostès saben que a la façana marítima aturem les obres a l’estiu, l’estació de 
bombament ha estat aturada, l’enllumenat de Ribes Roges l’hem aturat, 
precisament les obres de la façana marítima les tenim controlades.  Almenys 
ho intentem mimar.  El torrent no l’hem aturat perquè entenem que no 
malmeten tant la façana marítima.  I bé, com que jo suposo que vostè s’està... 
o el grup de Convergència s’està referint a les obres que vem començar el 9 
d’agost i vem acabar al setembre, realment se’ns va fer difícil trobar-hi un forat 
per encabir aquestes obres, i lo que ens va fer valorar que el millor moment 
era fer aquestes obres va ser l’inici del curs escolar.  Vem considerar: quan 
acabi la Festa Major, que és un moment on la nostra ciutadania conviu... 
bueno, amb tota la nostra cultura popular, comencem les obres i en tres 
setmanes intentem acabar, si la climatologia, si el temps ens deixa.  
Afortunadament ens va deixar i vem poder aconseguir que el 7 de setembre 
doncs tots els pares poguessin acompanyar els seus fills amb uns carrers ja 
arranjats, sense malmetre la mobilitat de la ciutat.   
 
Jo insisteixo, posar una data de compromís per part de l’Ajuntament on no es 
puguin fer obres en aquesta ciutat, més que anunciar un titular jo crec que a 
darrere hi ha d’haver una reflexió molt més profunda, perquè no cada part de 
la ciutat és igual i des de l’equip de govern es treballa, hi ha un equip de 
tècnics a darrere, hi treballem, parlem amb els comerciants, parlem amb tots 
aquells sectors afectats, parlem amb els grups municipals, a les Comisions 
Informatives s’anuncia, s’informa de tot això, s’informa que aturarem les obres, 
s’informa que iniciarem unes altres obres.  Bé, per lo tant, amb tots aquests 
arguments tornar a dir que entenem des de l’equip de govern que aquesta 
moció entenem que no té sentit i, per tant, la votarem en contra. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Oller.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, breument per explicar perquè des de la CUP votarem que no en aquesta 
moció també, i és justament perquè bé, no coincidim en que en el 
plantejament que els dos mesos d’estiu siguin els menys indicats per fer 
obres, dependrà de la zona i de l’ús que se’n faci d’aquella zona, com ha 
explicat el regidor Oller.  I per això mateix no ens sembla, vaja, acordable que 



 

 

s’estableixi una veda de dos mesos a l’estiu, en absolut, i per totes les... 
referida a totes les obres de Vilanova.  Per tant, nosaltres hi votarem en 
contra. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar-nos al respecte d’aquesta moció del grup de 
Convergència i Unió.  Jo volia començar dient que com a mínim el nostre grup, 
que donarà suport a la moció, tot i que farà una proposta al respecte, el que 
no fem és posar en qüestió, i em dóna la impresió que la moció tampoc no ho 
està fent, el que no fem és posar en qüestió la necessitat de que es facin 
obres.  És evident, ho dic perquè clar, sembla que algú doncs ens ha hagut 
d’explicar que aquestes obres eren necessàries.  No, si ja ho sabem que són 
necessàries.  I que els objectius és millorar la ciutat.  Evidentíssimament que 
l’objectiu és millorar la ciutat.  En tot cas un altre debat podria ser si alguna 
d’aquestes obres, que s’ha fet sobre obres recents, en el seu moment es van 
fer adequadament o no es van fer adequadament, i quin sobrecost ha tingut.  
No és aquest el cas de la moció que estem debatent ara en aquest moment.  
El debat és quan es fan aquestes obres i entenem que doncs un estiu es pot 
fer una obra en un carrer que afecti d’una forma fins i tot important una 
determinada zona de la ciutat, però a mi em dóna la impresió, a nosaltres el 
que ens dóna la impresió és que no es poden fer simultàniament la cantitat 
d’obres que s’han fet a la ciutat i que han deixat la ciutat, el centre de la ciutat 
fonamentalment, de potes enlaire una part important del mes d’agost. 
 
I efectivament nosaltres recordàvem com hi havia -crec recordar, eh?- un 
acord de Ple, i així s’aplica, en el qual es decideix no fer obres a la... 
efectivament ho ha recordat el regidor, no fer obres a la façana marítima 
durant la temporada turística i durant els mesos d’agost.  Ja sé que 
segurament per circumstàncies excepcionals, però és que les circumstàncies 
excepcionals a vegades, en aquelles persones que els hi toca la butxaca molt 
directament no els hi serveix d’excusa.  Jo els hi vull recordar com al mes de 
juliol es va haver de tallar el passeig Marítim dos dies per reasfaltar-lo.  Que 
segurament era una obra necessària per poder acollir l’esdeveniment esportiu 
que vam viure amb satisfacció, almenys nosaltres, la setmana passada? Sí, 
però també estaran d’acord amb mi que hi ha una mala planificació de les 
obres per quan tallar al mes de juliol el passeig Marítim té unes afectacions 
importantíssimes a una cantitat d’establiments comercials i de restauració 
precisament de la façana marítima. 
 



 

 

Nosaltres, en definitiva, estem convençuts de que aquesta problemàtica que 
s’està suscitant no és una casualitat, sinó que la problemàtica que s’està 
suscitant amb la cantitat d’obres que s’han fet i que s’estan fent a l’estiu, el 
que respon és a un debat que ja hem tingut en aquest Ple.  I que después 
vostès, alguns de vostès han tingut també a través dels mitjans de 
comunicació, que és la manca de sensibilitat per la promoció econòmica de la 
ciutat.  I jo no sé si la responsabilitat és d’un partit que està en el govern i que 
ho hauria de fer o no ho fa, o d’un altre partit que també està en el govern i 
que no hi ha cregut mai, o del partit que està portant les obres i tampoc no hi 
deu creure.  Però la realitat és que el govern, lo que està fent, és posant pals 
a les rodes pel desenvolupament econòmic de la ciutat.  I que si hi hagués un 
mínim de sensibilitat per a aquesta qüestió, segur que la planificació d’obres 
es faria d’una altra manera i es miraria amb uns altres ulls. 
 
Per acabar, permetin-me demanar al grup de Convergència, perquè creiem 
que el posicionament que expresa la moció és molt radical, i es diu que només 
es permeti fer obres puntuals en casos de seguretat.  Home, jo crec que 
estaria bé deixar-ho en “puntuals”, sense necessitat de que sigui un cas de 
seguretat.  Per exemple, un subministrament de gas en un establiment o en 
una vivenda, doncs segurament no és una qüestió de seguretat però sí que és 
una qüestió de necessitat per a aquella persona i això seria una obra puntual 
que entenem que s’hauria de poder fer.  Per tant, els hi demanaríem la 
supresió del texte després de “puntual”, per tal de que no quedés bloquejada 
la possibilitat de fer obres.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, començaré si de cas pel final, ara que ho acaba d’explicar el regidor Santi 
Rodríguez.  Evidentment el sentit de l’acord va en aquesta línia quan diem 
excepcionals.  Per tant, diguéssim la transaccional que ens diu, la modificació 
que ens diu per a nosaltres seria acceptable.  Entra dintre del que planteja la 
moció. 
 
Bé, jo només per entrar en detall, nosaltres creiem que és un tema de 
planificació, que no vol dir aturar la ciutat durant dos mesos, vol dir planificar 
les obres de manera que els mesos on més persones viuen a Vilanova i on 
gran part dels comerciants de la ciutat fan els principals ingresos a l’any, 
planificar-les perquè no els hi caiguin les obres precisament en aquests 
mesos.  És un tema de planificació i sensibilitat amb els sectors econòmics 
afectats de la ciutat.  No entra al cap de cap ciutat mediterrània amb una certa 



 

 

activitat turística, que al mes de juliol s’asfalti el passeig Marítim o que al mes 
d’agost s’estiguin pintant els bancs del parc de Ribes Roges, o que al mes 
d’agost tot el centre comercial estigui potes enlaire.  Això no entra al cap de 
cap ciutat mediterrània que realment es cregui que té una... que cregui en 
l’activitat econòmica i cregui en que és una de les parts importants de la ciutat.   
 
Nosaltres mantenim la moció, acceptem la transacció del senyor Rodríguez.  
Jo només per acabar voldria dir que evidentment no votar aquesta moció 
demostra que realment el govern municipal no creu en l’activitat econòmica de 
la ciutat i no creu en que el turisme és una d’aquestes activitats a 
promocionar.  Perquè sinó qualsevol ciutat que s’ho prengués seriosament, i 
que no només ho digués, aprovaria aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Jo només per recordar una situació.  Vostès recordaran que al 2009, quan van 
anunciar que Vilanova teníem 11 millons d’euros a invertir, una de les 
premises que teníem era acabar les obres al desembre del 2009, si no 
recordo malament, no?, el conegut Plan Zapatero o el FEIL.  Puntualment 
deixaven poguer demanar pròrroga, i així ho vem fer, vem demanar dos 
pròrrogues, una a la rambla de la Pau, perquè en compliment de l’acord del 
Ple dèiem: no treballarem a l’estiu.  Vem deixar l’últim tram de la rambla de la 
Pau sense fer fins passat l’estiu, recordaran vostès.  Però en canvi la resta de 
carrers, bueno, vem començar al març o a l’abril i teníem una data per poder 
concloure aquestes obres que era el 31 de desembre.  Una de les inversions 
que l’equip de govern va decidir invertir al centre de la ciutat, precisament per 
potenciar doncs el comerç del nostre centre, era doncs arranjar tots els carrers 
del centre.  Suposo que vostès recordaran com estaven els carrers abans i 
com els tenim ara.  Estèticament podran agradar més o menys, eh?, no 
m’agradaria entrar en aquest detall, però és cert que ara podem passejar més 
tranquils i fins i tot algun... bueno, algun negoci de restauració ara està traient 
taules i cadires, que fins ara no les podien treure.  Per lo tant, aquesta inversió 
ja es va fer pensant, no des d’un punt de vista estètic ni funcional, que també, 
també es va fer pensant amb la voluntat de potenciar precisament el centre de 
la ciutat des d’un punt de vista del comerç, del nostre comerç.   
 
I després ja, bueno, per acabar només una pregunta.  Vostès s’imaginen taller 
el carrer Almirall Colom o Providències en... bueno, en plena temporada 
escolar?  Jo no m’ho puc... és que no m’ho podria ni imaginar, no?  Per això 
insisteixo en que aquestes tres setmanes vem dir: ho hem d’acabar, hem de 



 

 

començar i ho hem d’acabar.  És cert que hi han hagut comerciants que ho 
han patit, és cert, això és innegable, eh?, però bueno... 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra? Decau amb els 
vots del govern i de la Candidatura d’Unitat Popular, de la CUP, i els vots a 
favor del Partit Popular i de Convergència i Unió. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU i PP (9) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
 

8. MOCIÓ D’ERC PER DECLARAR LA CIUTAT MORALMENT 
EXCLOSA DE LA CONSTITUCIÓ. 

 
ALCALDE 
 
El següent punt és la moció número 8, que és d’Esquerra Republicana, per 
declarar la ciutat moralment exclosa de la Constitució.   
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que el Tribunal Constitucional va dictar Sentència en relació amb l’Estatut 
de Catalunya. 
 
Atès que aquesta Sentència suposa una retallada considerable a la columna 
vertebral i als principals eixos de l’Estatut i també una retallada al nostre 
horitzó nacional i d’autogovern. 
 
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada 
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al 
nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport. 
 
Atesa la massiva participació del poble de Catalunya en la manifestació del 10 
de juliol a Barcelona, on també hi van participar molts vilanovins i vilanovines, 
reclamant respecte i reconeixement pel poble català i per la seva voluntat de 
ser reconegut com una nació. 
 
En relació amb els antecedents exposats, s’adopten els següents 
 

ACORDS: 
 



 

 

“PRIMER. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya. 
 
SEGON. Declarar la nostra ciutat, Vilanova i la Geltrú, moralment exclosa de 
l’àmbit de la Constitució espanyola, en un gest conscient d’afirmació nacional i 
democràtica, en resposta a aquesta Sentència humiliant. 
 
TERCER. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de 
Catalunya.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, primer de tot potser podria sobtar que Esquerra 
Republicana que presenti aquesta moció demanant el fet d’excloure’s 
moralment de la Constitució.  Voldria recordar que Esquerra Republicana de 
Catalunya al 1977 era un partit que encara no estava legalitzat, que no ens 
vam poder presentar a les primeres eleccions a l’Estat espanyol com a 
Esquerra Republicana, perquè érem republicans i en aquells moments... 
bueno, encara ho som ara, però em refereixo que en aquells moments no ens 
van deixar presentar i ens vam haver de presentar com a Esquerra de 
Catalunya.  Que el Partit Comunista el van legalitzar abans que Esquerra 
Republicana i que finalment doncs quan es va presentar el text de la 
Constitució Esquerra Republicana va demanar o bé l’abstenció o el vot 
contrari a una Constitució que ens negava els drets com a poble i com a país, 
i per tant el dret a l’autodeterminació.   
 
I bé, el que fem avui és... bàsicament demanem amb una declaració 
simbòlica, que en som conscients que és una declaració simbòlica, perquè 
és... al cap i a la fi és el marc legal en què ens estem movent i almenys és el 
que hi ha per ara, i és el que hi ha, i per tant és el que és i fins ara és el que hi 
ha, no?  Però també som conscients també que normalment el pes que en la 
història han tingut moltes vegades aquests gestos simbòlics, no?  Voldria 
recordar que més d’una setantena de poblacions de Catalunya s’han declarat 
moralment excloses de la Constitució espanyola, municipis de tota mena, amb 
representants de tota mena, amb alcaldes de tots els colors, amb partits 
polítics de tots els colors de l’arc parlamentari que hi han donat suport, 
capitals de comarca, algunes molt properes, com l’Alt Penedès, altres com el 
Berguedà, en què tots els partits polítics que aquí estem representats hi han 
votat a favor, no?  Per tant, nosaltres el que demanem al Ple és que la ciutat 



 

 

de Vilanova també se’n pugui declarar moralment exclosa, i ho fem perquè 
s’està utilitzant, com vostès saben, la Constitució per posar fre a la voluntat del 
poble català i també per tallar d’arrel qualsevol proposta d’avenç en 
l’autogovern de Catalunya. Per petit que sigui aquest avenç, sempre 
s’esgrimeix la Constitució espanyola, sempre se’ns discuteixen coses com el 
fet que Catalunya sigui una nació.  Tampoc se’ns reconeix i per tant ha estat 
una de les coses més clarament oposades.   
 
De manera que, mentre la Constitució espanyola sigui presa com una excusa 
per l’immobilisme i en aquest cas per amagar i justificar postures més pròpies 
del segle XIX i de l’Europa del segle XIX que no pas de l’Europa del segle XXI, 
per poder-la convertir doncs això, en una norma més moderna, que sigui 
capaç d’adaptar-se a les necessitats també i a les demandes d’un país. 
 
Nosaltres el que volem és això, declarar-nos moralment exclosos perquè de 
fet ens sentim, doncs això, totalment exclosos.  I el que els hi demanaríem és 
que els partits que avui estem aquí representats doncs tinguéssim... féssim... 
fóssim ferms i penséssim amb el cor i no amb el cap i per tant que molts de 
vostès votessin veritablement a favor d’aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyor Arrufat.  Ho fem per grups, millor.  No, senyor 
Rodríguez.  No, perdoni, senyora Sánchez. 
 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per anunciar que el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida 
dóna llibertat de vot en el seu grup després de... doncs un debat en el si del 
grup municipal i recollint doncs les diferents sensibilitats que dintre de la 
nostra formació política tenim respecte doncs el posicionament, l’encaix 
Catalunya amb l’Estat, i el que ha suposat doncs de greuge doncs aquest... la 
Sentència de l’Estatut pel que fa doncs legítimament al referèndum que el 
poble català va donar en... va donar suport doncs a l’Estatut, davant d’aquest 
debat optem per la llibertat de vot i el posicionament dels regidors doncs serà 
en aquest sentit diferenciat. 
 
 
ALCALDE 
 
Ara sí, senyor Rodríguez. 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Breument també per exposar el nostre posicionament respecte a 
aquest punt, que vostès ja es poden imaginar doncs quin serà, no?  Però sí 
que invitar-los a reflexionar sobre el concepte democràcia i tot allò que 
comporta la democràcia.  Democràcia no és només una paraula aïllada o 
buida que per si sola tingui sentit, sinó que adquireix sentit amb altres 
elements i un d’aquests elements que dóna sentit precisament a la 
democràcia és l’Estat de dret, i precisament l’Estat de dret és allò que ve 
regulat en una norma marc, que és una norma fonamental com és la 
Constitució.  I nosaltres entenem que hi hagin forces polítiques que no 
comparteixin el marc ni aquest Estat de dret i, per tant, no comparteixin el 
contingut de la Constitució, i serà ben legítim que ho puguin defensar, però 
permetin-me que els hi digui que és exactament igual de legítim defensar 
l’Estat de dret i defensar aquest marc que és la Constitució.  Per tant, aquí no 
hi ha uns més legitimats que d’altres, sinó que la legitimació és la mateixa i per 
tant és aquest el motiu que ens porta, entre molts d’altres, a votar en contra 
d’aquesta proposta. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar breument el grup de Convergència i 
Unió i per, diguem, justificar el nostre vot afirmatiu a la moció, doncs és cert 
que per tots és coneguda la situació que està visquent el país d’ençà de la 
Sentència del passat mes de juny, que emetia el Tribunal Constitucional 
contra l’Estatut de Catalunya.  Si bé les mostres de rebuig a aquesta 
Sentència i les opcions o els diversos mecanismes que des de les diferents 
forces polítiques, especialment amb representació parlamentària, s’estan 
valorant doncs per poguer sortir d’aquest impàs nacional en el que es troba el 
país, doncs no trobem desencertat que es pugui presentar aquesta moció que 
el que fa, diguem, és tocar aquesta qüestió diguem moral, eh?, i per tant 
doncs que seguint l’exemple que han fet diversos municipis del país, diguem, 
com a forma de rebutjar doncs aquesta negació que d’alguna manera hi ha 
hagut de la voluntat del poble de Catalunya per part d’una institució d’un Estat 
doncs de dret i democràtic, creiem que bueno, si bé no serà massa més que 
aquesta declaració doncs de moralitat, creiem que... i com deia el senyor 
Álvaro, a vegades doncs a banda del pragmatisme els símbols són importants, 
i doncs és per això que des del grup de Convergència i Unió votarem a favor 
en aquesta moció, sense quedar-nos aquí, eh?, diguem, nosaltres no ens 
quedarem només amb la declaració diguem de moralitat per dir que ens 



 

 

quedem exclosos d’aquesta Constitució que no ens vol tal com nosaltres 
voldríem ser, sinó que tant des de la mateixa Vilanova com des de les altres 
instàncies des d’on ens sigui possible, doncs treballarem perquè el vaixell no 
quedi encallat i perquè puguem seguir avançant cap a aquest horitzó que es 
diu llibertat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Senyor Álvaro, amb el cor però també amb el cap deixi’m 
dir-li que la nostra posició serà exactament la mateixa posició de la moció 
consensuada que vam votar al mes de juny, si no m’equivoco, per urgència, 
quan es va saber la Sentència de l’Estatut, del Tribunal Constitucional.  Com 
recordaran, doncs, diferents partits polítics vam fer un esforç, crec jo, doncs de 
consens i vam arribar doncs a una proposta de moció conjunta que és la que 
finalment es va aprovar i per tant nosaltres doncs el que fem és reafirmar-nos 
en aquella moció aprovada conjuntament en el Ple del mes de juny.  
Evidentment nosaltres no ens sentim exclosos de la Constitució.  No ens 
sentíem exclosos abans de la Sentència del Tribunal i per tant ara, després de 
la Sentència, tampoc ens sentim moralment exclosos de la Constitució.  Per a 
nosaltres l’Estatut era tan constitucional abans com després de la Sentència, 
no?   
 
Per tant, en aquest sentit votarem favorablement el punt, em sembla que és el 
primer i tercer de la moció, perquè repeteixo, al mes de juny ja vam aprovar 
favorablement en aquest sentit, però evidentment el segon punt votarem en 
contra.  Per tant, demanaria, si és possible, la votació separada i si el ponent 
de la moció doncs no ho accepta votaríem en contra de la moció. 
 
ALCALDE 
 
Bueno, per tant, pel que em diu el senyor Álvaro, fem la votació separada, 
procedim a la votació.  Vots a favor del punt número 1 i 3?  Vots en contra?  
S’aprova amb el vot en contra del Partit Popular.  I ara passem a la votació del 
punt número 2, que és el de sentir-se moralment exclosos.  Vots a favor?  
Vots en contra?  Decau amb els... per dotze vots a favor i onze en contra.  
Perdó, per dotze vots en contra i onze a favor, clar, sinó no decauria.  Sí, sí, 
vuit vots del grup de Convergència i Unió, el vot del senyor de la Candidatura, 
el vot del senyor Álvaro, el vot a favor de la senyora... 
 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
Senyor alcalde, ja que hi ha hagut aquesta petita confusió amb el nombre de 
regidors, voldria... 
 
ALCALDE 
 
No hi ha hagut cap confusió. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Voldria excusar la senyora Ariadna Llorens perquè està de viatge per motius 
laborals. 
 
ALCALDE 
 
Estupendo.  Bon viatge, vull dir, que vagi bé, però vull dir que en aquest tema 
no té res que veure.  Vull dir que a la votació no hi ha hagut cap confusió, que 
hem quedat dotze a onze.  D’acord?  
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No sé si és l’hora de les excuses, però voldria excusar... no, clar, voldria 
excusar el senyor Óscar Carretero que, per motius laborals, no ha arribat a 
temps. 
 
ALCALDE 
 
També li desitgem molta sort i continuem amb el Ple. 
 
Es passa a votar la moció.  En primer lloc es voten els punts 1 i 3, els quals 
s’aproven amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
  Vot en contra: PP (1) 
 
A continuació es vota el punt número 2, el qual es desestima: 
 
  Vots a favor: CIU, Iolanda Sánchez, ERC i CUP (11) 
  Vots en contra: PSC, PP i Xavier Oller (12) 
 
El text aprovat, per tant, és el següent: 



 

 

 
“PRIMER. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya. 
 
SEGON. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de 
Catalunya.” 
 
 

9.  MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 
DE SETEMBRE DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
La següent moció és la de la Candidatura d’Unitat Popular, de suport a la vaga 
del 29 de setembre. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El proper 29 de setembre, la pràctica totalitat de forces sindicals catalanes 
donaran suport a una vaga general. La proposta del govern de l’Estat de tirar 
endavant una reforma laboral enfocada a liberalitzar encara més el mercat de 
treball i abaratir els acomiadaments de treballadors han estat la gota que ha fet 
vessar el got perquè els sindicats posin sobre la taula aquesta vaga general. 
 
És evident que la vaga, però, no respon tan sols a la nova reforma laboral, sinó 
també a una situació de crisi, precarietat econòmica i laboral, atur i pobresa a 
la qual el govern no ha respost amb cap reforma substancial dels sectors 
econòmics i legislacions que l’han permès, engrandit o promogut. 
 
La rebaixa dels ingressos (per la davallada de les rendes i els beneficis) i 
l'augment de la despesa provocat per la injecció de diner a la banca i les grans 
empreses han fet augmentar el dèficit públic que el govern espanyol, 
pressionat per instàncies econòmiques internacionals, pretén eixugar amb la 
reducció de la despesa pública, alhora que intenta incrementar els ingressos 
augmentant impostos. 
 
La vaga respon, per tant, a una necessitat que tenim els i les treballadores, 
però també els pensionistes, els joves, els estudiants, el comerciants i, en 
general, la gran majoria de la població, de mobilitzar-nos per situar al 
capdamunt de l’agenda política la situació progressiva de pèrdua de benestar, 
de drets socials i de justícia social. 
 



 

 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
“1.  Donar suport als sindicats en la seva convocatòria de vaga general i animar 

els treballadors i treballadores i el conjunt de la ciutat a secundar-la. 
 
2. Que l’alcalde, regidors i regidores del govern i càrrecs de confiança es 

comprometin a secundar la convocatòria de vaga, excepte en casos de 
compromisos institucionals ineludibles propis de cadascun dels càrrecs. 

 
3.  En conseqüència, l'Ajuntament insta el Govern espanyol a la derogació de 

la reforma laboral aprovada mitjançant el Reial Decret 10/2010, de 16 de 
juny, i el projecte de llei que s'està tramitant. 

 
4. L'Ajuntament farà arribar el contingut d'aquesta moció al Govern espanyol, 

als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i a les organitzacions 
sindicals convocants de la vaga general del 29 de setembre.” 

 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del nostre grup de la Candidatura d’Unitat Popular presentem aquesta 
moció a dues setmanes de la convocatòria de vaga que els sindicats... que 
diferents sindicats han cridat per al proper 29 de setembre.  No la fem tant en 
suport a la crida feta i presentada per llei de vaga de Comissions Obreres i 
UGT en particular, sinó perquè també s’hi incorporen tots els altres sindicats i 
perquè pensem que des de la ciutadania i des d’altres poders que no són els 
sindicals o des d’altres organitzacions que no són les sindicals hem de donar 
suport a una diada de lluita, a una diada de vaga que serà el 29 de setembre, 
que ha d’anar bastant més enllà de la reclamació, de la mera reclamació de 
derogació de la reforma laboral que està impulsant el govern de Zapatero i que 
posa en greu perill drets que havien estat un dels pilars centrals de la lluita 
obrera al segle XIX, no al segle XX, sinó al segle XIX.  No són drets de tercera 
generació sinó de primera generació, que són els drets a la negociació 
col·lectiva, entre d’altres, i que s’estan veient atacats fortament amb aquesta 
reforma laboral.  
 
Dèiem que més enllà del que els sindicats com a organitzacions de 
treballadors amb feina posin sobre l’agenda política mitjançant aquesta vaga, 
és a dir, la derogació d’aquesta reforma i la tornada a la negociació, nosaltres 
ho celebrem però no ens és suficient, ni pensem que el país estigui en 



 

 

disposició d’anar a la vaga només per aquestes raons i les ampliem també a 
una queixa que creiem més que necessària de la societat civil de la majoria, de 
l’abrumadora majoria social de classe treballadora que hi ha en aquest país, a 
l’atur o amb feina, per posar sobre l’agenda política la situació d’atur, la situació 
de desmantellament progressiu de l’estat del benestar, dels drets socials i dels 
drets col·lectius dels treballadors que s’havien aconseguit en els dos darrers 
segles.  
 
Ens preocupa profundament una Unió Europea que de moment, a la pràctica, 
no està servint per garantir drets de les persones, perquè als gitanos se’ls 
expulsa, com s’expulsava els jueus.  No està servint per a això, no és l’Europa 
dels drets ni de les llibertats.  Es tanquen les fronteres segons el color de la 
pell i segons el passaport i el DNI de la persona que ho intenta fer.  Les 
fronteres internes es protegeixen i es redoblen les fronteres amb Melilla o amb 
el Marroc i amb les parts externes de la Unió Europea fins a militaritzar-les 
agressivament.  Però el que sí que es fa és haver creat i crear un espai de 
lliure intercanvi de mercaderies i de govern sense llei, de govern dels bancs i 
de les transnacionals, que són les que estan obligant a l’únic o al pràcticament 
únic govern socialdemòcrata que queda a Europa, juntament amb Portugal i 
amb Xipre, crec, i amb Grècia recentment, però simplement... però un dels 
pocs governs socialdemòcrates que queda a una Europa de dretes, a una 
Europa de dretes on l’ultradreta està creixent, doncs estan obligant aquest 
govern a fer passes enrere de gegant a les ordres d’un Banc Central Europeu 
que ja no el controla la població, que no el controlen institucions 
democràtiques, que no el controla el poble, sinó que el controla els bancs i el 
controla l’economia neoliberal. 
 
Per tant, nosaltres pensem que més enllà d’aquesta reforma laboral cal que els 
poders públics, cal que les organitzacions d’esquerres, cal que les 
organitzacions de treballadors, cal que les associacions de veïns, les 
associacions cíviques d’aquest país surtin al carrer, es manifestin i posin sobre 
l’agenda política un debat i una oposició a les mesures que estan prenent el 
govern d’Espanya, però sobretot a la deriva que està portant la Unió Europea, 
que és una deriva que no ens porta a un altre lloc que a cotes de 
desmantellament de drets socials similars a les del segle XIX.   
 
I per això mateix la nostra petita aportació en aquesta crida a vaga que 
secundarem, és presentar aquesta moció en clau municipal i en clau simbòlica, 
en la qual es demana com a punt diferenciat al de donar simplement suport 
polític a la vaga general, doncs que l’alcalde i els regidors i els càrrecs de 
confiança de la Corporació facin vaga i ho diguin públicament que faran vaga 
en aquell dia.  No hi hem posat que ho farem tots els regidors perquè per 
qüestions laborals els regidors de l’oposició no som treballadors de 
l’Ajuntament, sinó que cobrem unes dietes, o almenys això és el que 



 

 

formalment se’ns ha explicat quan ho hem demanat.  Però si aquest ha de ser 
el problema, la vaga la fem igualment.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs bàsicament primer per demanar-li al ponent si podem la votació dels 
punts per separat i bàsicament doncs dir-li que el punt número 1, 3 i 4 doncs el 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa li 
donarà suport.  I al 2 no, bàsicament perquè una cosa és donar suport a la 
vaga, animar la gent doncs d’una forma per l’exercici de llibertat de vaga 
evident, i una altra és demanar que es comprometin els regidors, com 
qualsevol altre treballador, com qualsevol altra persona, no li podem demanar 
el compromís de que vagi a la vaga.  En tot cas podem animar o donar suport 
perquè vagin a la vaga o declarar políticament.  És una qüestió de matisos del 
redactat que en tot cas doncs per això no li votarem. 
 
En tot cas doncs manifestar el nostre suport en general doncs als tres punts 
que li hem dit perquè és evident que el nostre grup doncs no està d’acord en 
com s’estan portant les mesures que el govern del Zapatero, amb els suports 
doncs puntuals que ha tingut en el Congrés dels Diputats a través de 
Convergència i Unió, el PNV, doncs han anat plantejant una sortida a la crisi 
que fa doncs des de la reforma laboral a la proposta del sistema de pensions, o 
de la reforma del sistema de pensions, o l’apujada de l’IVA per a tothom d’una 
forma igual, o en tot cas doncs un retall en despesa social important o una 
baixada de les inversions públiques, o la situació en la que ens trobarem les 
finances locals -i després també hi ha una moció al respecte- que fan doncs 
que és veritat que estem patint doncs un retrocés d’aquells drets socials i 
laborals que doncs han costat en la nostra democràcia doncs molt arribar-hi. 
 
No estem d’acord i no estem d’acord i en aquest sentit doncs en com s’està 
plantejant la sortida de la crisi i en aquest sentit doncs evidentment doncs des 
del nostre grup donem suport a una vaga no exclusivament per el tema de la 
retallada dels drets laborals i de la reforma laboral en concret, sinó pel conjunt 
de drets socials i laborals que en aquest cas el govern Zapatero està 
plantejant. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, gràcies.  També per posicionar el nostre grup municipal sobre aquesta 
proposta de resolució.  Jo els hi he de dir que quan vam llegir aquesta moció la 



 

 

veritat és que ens vam quedar preocupats, no?, perquè gairebé coincidíem 
amb tot allò que s’expresava i s’expresa en la moció, tret d’alguna acusació 
que es fa, però bàsicament són tres o quatre paraules, i tota la resta la 
compartíem força plenament, però en canvi no li volíem ni li podíem donar 
suport, i en aquest sentit agraeixo la intervenció que ha tingut el senyor Arrufat 
defensant la moció i parlant de no sé quins problemes de les fronteres, doncs 
que també deuen ser en l’origen d’aquesta convocatòria de vaga general, 
perquè d’alguna manera això ja ens separa d’una forma molt més evident i 
aquesta preocupació inicial doncs queda absolutament esvaïda. 
 
Per... nosaltres comprenem perfectament quina és la situació que s’està vivint, 
la situació que s’està vivint en els darrers anys i que no hi ha hagut una... 
diguem-ne una direcció en la que caminar per tal d’intentar corregir aquesta 
situació, al contrari, la situació s’ha anat agreujant, el mercat laboral s’ha anat 
agreujant mica a mica, i a més a més de no encertar amb les decisions per tal 
d’intentar corregir la situació que patia l’economia espanyola i catalana en 
particular, a més a més s’ha generat un altre problema que és el de l’increment 
del dèficit públic, que afecta totes les administracions i com no  també afecta 
aquest mateix ajuntament, no?  Però una cosa és que compartim la situació i 
que compartim d’alguna manera que hi hagin elements que portin els sindicats 
a convocar la vaga general, i l’altra és que creiem que la vaga general pugui 
arribar a ser la solució d’aquests problemes. 
 
Evidentíssimament la vaga general nosaltres creiem que no és la solució a 
aquests problemes, però que en qualsevol cas sí que és un dret dels 
treballadors, sí que és un dret dels ciutadans, perquè malauradament avui n’hi 
han molts doncs que no tenen un lloc de treball, i per tant són treballadors en 
perspectiva, o en expectativa, i amb la voluntat de respectar aquest dret dels 
treballadors el nostre grup s’abstindrà en la votació d’aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
També per posicionar el nostre grup.  Des del nostre grup entenem 
perfectament els motius que tenen els sindicats per establir, doncs per a 
aquesta jornada de vaga general, no?  Compartim també el fet de que des del 
nostre punt de vista no és la millor solució i segurament no és el moment que 
el país necessita en aquests moments doncs una vaga, en la situació 
econòmica a la que ens enfrontem.  Però també hem de dir el per què estem 
en aquesta vaga?  Per què s’arriba en aquesta situació?  Per què els sindicats 
arriben a la conclusió, des del nostre punt de vista, que l’única solució que 



 

 

tenen davant l’actuació del govern central és fer una vaga general?  Doncs 
simplement perquè el govern espanyol doncs, com fins ara, ha tingut una 
posició erràtica, els ha enganyat, ha enganyat els sindicats de forma reiterada.  
Els sindicats tenien clar doncs que havien d’arribar a un acord, que no van 
poder arribar-hi, amb la patronat, que aquí també alguna conclusió i alguna 
responsabilitat n’haurem de treure, i pensaven que això podria arribar des 
d’aquest punt de vista.   
 
El govern en tot cas sempre ha manifestat i tothom recorda les grans 
afirmacions del senyor Zapatero a Rodiezmo cada any -aquest any 
curiosament no hi va anar- a favor dels treballadors, i amb el tema dels () de 
les pensions i ha arribat a la conclusió, a la definitiva en aquests moments, en 
la qual no pot donar resposta a les necessitats dels treballadors del nostre 
país.  Per què?  Doncs perquè ha estat el govern europeu segurament que 
s’ha donat compte més tard de la situació de crisi econòmica en la que 
estàvem.  Recordem que quan tota Europa ja parlava de crisi econòmica 
encara el senyor Zapatero donava 400 euros o pagava el xec nadó de 2.500, 
no?  Per tant, això ens ha portat fins aquí.  Per tant, entenem perfectament la 
motivació que poden tenir els sindicats per arribar a una vaga general.   
 
Però hi han dos coses a part que ens sorprenen i una mica enllaçant el que 
deia la senyora Iolanda Sánchez, que tenen sempre la bondat de mentar 
Convergència i Unió cada vegada que han de parlar, però clar, vostès 
governen i governen amb un govern tripartit que dóna suport a les mesures 
que està donant el senyor Zapatero a nivell de l’Estat, no?  De fet, dóna suport 
per dos motius, perquè a hores d’ara jo encara no he sentit el president de la 
Generalitat dir exactament quin és el seu posicionament respecte a la situació 
de la reforma laboral.  Ens hagués agradat sentir-ho, però és que tampoc ho 
hem sentit de la consellera, i tampoc hem sentit a cap conseller del Govern.  
Entenem que el govern de la Generalitat hauria de tenir un posicionament 
respecte a la situació segurament més problemàtica que pateixen els ciutadans 
d’aquest país.  També agrairíem i agraeixo, ja que estem parlant de política 
municipal, que l’alcalde, l’alcalde de la nostra ciutat també ens manifesti quina 
és la seva, com a mínim, posicionament respecte a la reforma laboral.  
Bàsicament perquè segurament aquesta serà la llei més important per a la 
majoria de gent que viu a la nostra ciutat, i ens agradaria saber, jo crec que els 
vilanovins hem de saber si el nostre alcalde ho comparteix o no ho comparteix.  
Ho dic sincerament perquè a hores d’ara el posicionament del PSC també el 
desconeixem, no?  I ens agradaria des de Convergència, tot i recordar doncs 
que no podrem votar a favor d’aquesta moció, no perquè no en tinguem els 
motius sinó perquè entenem que la vaga no és la solució, ens agradaria sentir 
les veus autoritzades del nostre país i en aquest cas de la nostra ciutat 
respecte a la situació laboral dels nostres ciutadans. 
 



 

 

JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, senyor alcalde, moltes gràcies.  Veig que ja ha començat la precampanya 
electoral de cara a les eleccions nacionals.  En tot cas es vol extrapolar cap al 
municipi, cadascú que fagi el que vulgui respecte a la seva campanya 
electoral, però em sembla que no té res a veure el que es presenta en aquesta 
moció amb el que vostè està dient. 
 
Entraré única i exclusivament en el que diu la moció, no entraré respecte al 
que... a l’exposició de motius que vostè ha fet, que s’escapa una mica crec jo 
al que és la part dels acords de la moció.  Sense entrar evidentment en la 
reforma laboral, perquè escolti’m, aquí no pertoca fer aquest debat, 
sincerament, aquest debat ja es va produir la setmana passada al Congrés 
dels Diputats, que és on pertoca fer-ho i on es van veure les posicions de cada 
grup parlamentari.  Per tant, en aquest sentit no entenc massa aquesta 
demanda d’explicacions quan això ja s’ha debatut allà on pertoca i on s’ha 
votat i on hi ha capacitat per prendre decisions respecte aquesta qüestió.  El 
que vaig a dir ara evidentment és una... és així, no?, és a dir que tothom ho 
sap que el dret a vaga és un dret individual, és un dret constitucional, que aquí 
veig que en tot cas ningú se sent exclòs moralment d’aquest dret, ja està bé.  
Però evidentment que s’exerceix de manera col·lectiva, no?, però és un dret 
individual que tenim cadascú de manera individual d’exercir-lo, sí o no.  Per 
tant, a mi em sembla que més enllà de si tenen raó o no, o arguments els 
sindicats a l’hora de convocar una vaga general, a mi em sembla que els 
treballadors i treballadores d’aquesta ciutat, home, són el suficientment 
intel·ligents, madurs i amb criteri propi per decidir si van a la vaga o no van a la 
vaga.  Em sembla que una institució com l’Ajuntament no som “ningú” com per 
demanar que secundin la vaga.  En tot cas ells ja saben, si repeteixo tenen 
criteri propi, ja saben si aniran a la vaga o no aniran a la vaga.  Em sembla que 
nosaltres no hem d’exigir ni demanar a ningú que de fet compleixi amb un dret 
que és això, un dret, i per tant té dret o no en funció d’una opció totalment 
personal a exercir-ho o no.   
 
De la mateixa manera que tampoc entenem massa o no entenc el punt número 
dos quan parla de que l’alcalde, els regidors del govern i els càrrecs de 
confiança haurien de secundar la vaga, excepte en els casos de compromisos 
institucionals ineludibles propis de cadascun dels càrrecs.  Jo no sé si això es 
refereix a que hem d’establir uns serveis mínims de regidors o exactament no 
sé a què es refereix.  Perquè evidentment qui determinarà quins són els 
compromisos institucionals ineludibles?  Qui ho determinarà això?  Tan 
compromís ineludible és per a mi haver... tenir, doncs, trobar-me amb un grup 
de ciutadans, com tenir una reunió... jo què sé... al Palau de la Generalitat.  En 
tot cas és tan ineludible un compromís com un altre.  Per tant, no entenc, no 



 

 

entenem tampoc exactament a què es refereix i com es decidirà o qui 
dictaminarà el que és ineludible o no.   
 
I per tant nosaltres no podem votar favorablement a aquesta moció.  
Repeteixo, és a dir, és un dret individual que s’exerceix de manera col·lectiva, 
però que cadascun individualment decidirem si anem a la vaga o no anem a la 
vaga. 
 
ALCALDE 
 
Jo, si em permet, només un comentari.  No per les al·lusions que fa el senyor 
Sánchez, que naturalment jo em dedico a fer d’alcalde, vull dir, per tant, a la 
política parlamentària dediquin-s’hi vostès i a qui li correspon fer-ho, diguem-
ne, no?  No, només perquè el senyor Rodríguez ha fet una referència a que no 
sabia exactament de quins problemes parlava de les fronteres europees, no? i 
jo només voldria dir que sense ànim de polemitzar, que em sembla que tots les 
tenim molt presents, les ha citat, són molt greus, i jo he de dir a títol personal 
que les comparteixo aquesta preocupació i aquesta indignació.  Només volia 
fer referència amb això. 
 
Paraules.  No, li toca al senyor... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, jo crec que estan prou clars els posicionaments i només volia fer algunes 
respostes i passar la paraula a qui vulgui continuar la discusió i anar a votar els 
acords, a diferents coses que s’han dit.  
 
Per començar per la intervenció del Partit Popular respecte que no ha entès 
justament tot això de les fronteres i això, bé, jo crec que és que nosaltres 
estàvem centrant la reivindicació no tant en una reivindicació laboral, que ja es 
va discutir la setmana passada, que els sindicats ja han convocat la vaga, etc., 
sinó en una preocupació social, que ens afecta a tots i totes i que té molt a 
veure amb el model de presa de decisions en l’àmbit econòmic que s’està 
elaborant.  I com que les decisions en l’àmbit econòmic el govern espanyol 
repeteix una i altra vegada que no les està prenent ells sinó que li estan 
imposant, que li posen a Brussel·les, parlava de fronteres, és a dir, quin model 
d’Unió Europea estem construint.  Perquè a veure si prendran ells les decisions 
polítiques i econòmiques però no podrem debatre perquè queda molt lluny 
sobre la Unió Europea.  Per tant, si ells prenen les decisions econòmiques, em 
sap greu, però haurem de debatre sobre quin model d’Unió Europea estem 
construint, o estan construint. 
 



 

 

Per replicar també el perquè Iniciativa no voti el punt segon, que qüestió de 
matisos, que el Ple demani el compromís dels regidors, de l’alcalde i dels 
càrrecs de confiança, bé, jo crec que el Ple posa els regidors, els càrrecs de 
confiança i l’alcalde al seu lloc, el Ple els hi dóna el seu sou, el Ple els... el Ple, 
els representants que han sortit escollits, i el Ple bé podrà comprometre, si és 
majoria, a que aquesta gent faci vaga.  Entenc... no sé si el secretari ho veu 
molt il·legal el tema, però jo entenc que si han sorgit, si han emanat d’aquí 
aquests càrrecs i aquests poders, bé es podrà des d’aquí demanar aquest 
compromís.  No es diu obligar ningú amb cadenes, però demanar aquest 
compromís.  Per tant, entenc que són altres raons les que porten o no a 
aprovar aquest punt tampoc. 
 
Respecte a la constitució i el dret individual a vaga que exposava el regidor, el 
portaveu socialista, del qual tot haig de dir que esperava una altra explicació 
d’arguments totalment diferent, i no pas anar a caure en aquests errors 
d’argumentar com a tot argument doncs que, d’una banda, que el dret a vaga 
és dret individual.  El dret a vaga no és un dret individual, el dret a vaga, no 
senyor, exercir no anar a treballar el dia de la vaga sí.  El dret de vaga és un 
dret col·lectiu que el proposen, el proposen i és sancionat pels sindicats, que 
són entitats col·lectives, i el dret de vaga, igual que els drets de tots els 
treballadors són drets col·lectius guanyats amb molta suor i amb molta sang.  
No és un dret individual.  I no necessitem ni vam necessitar la Constitució ni un 
rei que sancioni el dret a anar a la vaga, perquè aquest dret s’ha exercit els 
últims 200 anys davant dels governs que hagi fet falta.   
 
I per tant no sé aquesta manera de... ara agafar la moció d’Esquerra i riure-
se’n de la moció d’Esquerra que ha presentat per moralment exclosa de la 
Constitució, ara per això si que no a la Constitució, sí que serveix, i per allò 
moralment exclòs.  Vull dir, esperava, sincerament, un altre nivell d’exposició 
del portaveu socialista, que representa aquí almenys el govern de la 
Generalitat, d’aquest Ajuntament, de la Generalitat i de l’Estat.  No esperava 
que actués enrient-se’n ara de la moció del del costat, del seu soci de govern i 
de l’altre.  I amb arguments d’un altre nivell, defensant en tot cas la reforma 
laboral i defensant la seva posició en contra de la vaga. 
 
I amb això, amb aquestes... bueno, finalment les cites ineludibles, però és que 
és un altre argument, és que de veritat que esperava un altre discurs i em sap 
greu però li replico exactament amb els termes en què vostè ha parlat.  Que si 
les cites ineludibles, que nosaltres citem en el punt de que els regidors facin 
vaga excepte que tinguin cites ineludibles, vostè no l’entén.  Ja està?  Amb 
això ja tanquem l’argumentació en contra de la moció o en contra de la vaga?  
Doncs les cites ineludibles es pot ben imaginar que són aquelles que són 
imposposables en el calendari perquè afecten a tanta gent o a tantes agendes 
que posposar-les seria doncs saltar-se terminis o... etcètera.  I crec que en 



 

 

qualsevol altra ocasió de la seva vida aquesta paraula l’hagués entès 
perfectament.  I sento aquesta agressivitat en respondre el portaveu socialista, 
però és que el to aquest d’anar comparant-se i anar fent gracietes al voltant no 
em sembla de rebut.  
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Senyor alcalde, simplement per aclarir-li.  El senyor Arrufat ho ha 
entès més bé que vostè lo que jo he dit, i és que no entenia ben bé què hi feia 
el problema de les fronteres en una moció com aquesta i amb la vaga general, 
que em dóna la impresió de que no és objectiu ni és un dels elements que hagi 
conduït a la vaga general.  Aquesta ha estat l’expresió que jo he fet servir, no 
que no compartís els problemes amb les fronteres.  Bueno, hi han problemes a 
les fronteres, sí, sí, tant a França com a baix, al sur, a Melilla.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Ara ens hem entès millor, doncs.  Endavant, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sense ganes de polemitzar, perquè sincerament no entenc massa, senyor 
Arrufat, la seva resposta.  És a dir, si vostè creu que no he estat al nivell, 
escolti’m, disculpi, perdoni, m’entén?  Però em sembla que la meva posició ha 
sigut molt clara, molt clara, i repeteixo, el dret a la vaga és un dret col·lectiu, 
d’acord, però s’exerceix de manera individual, o no?  Per tant, entenc que els 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament i del conjunt de la ciutat és el 
suficientment madur, intel·ligent i amb criteri propi per saber si va a la vaga o 
no va a la vaga.  Escolti’m, no he dit res més.  Jo no me n’he enfotut de cap 
moció, m’entén?, de cap moció me n’he enfotut, he fet només un comentari, si 
vol sarcàstic, sí, home, dient que és un dret inconstitucional i que ningú se sent 
exclòs moralment d’aquesta... d’aquest dret, perquè veig que vostè ara surt en 
defensa de la... no sé, com si l’hagués... com si vostè hagués defensat la 
moció que ha presentat Esquerra Republicana.  Però escolti’m, sincerament, jo 
no volia enfotre’m de la moció d’Esquerra Republicana i ni estic aquí no sé què 
vostè està dient, en absolut, eh?  Home, és molt sèrio, clar que sí, només 
faltaria, tan sèrio que precisament per això entenc que la moció que vostès 
presenten no la poden presentar, entenc jo.  Què és això de dir... de secundar 
o de demanar que vagin... evidentment es pot demanar, que els treballadors i 
les treballadores secundin la vaga, però evidentment, escolti, només faltaria, és 
un dret individual que cadascú sabrà si l’exerceix o no l’exerceix, és l’únic que 
estic dient. 
 



 

 

Escolti’m, i jo no he parlat de la seva exposició, que també podia haver dit 
alguna cosa respecte a la seva exposició de motius, que ha parlat de la Unió 
Europea, de les fronteres.  Em sembla que he estat bastant prudent.  I 
repeteixo, vostè a mi no em dongui lliçons del que és defensar els drets dels 
treballadors.  D’acord?  A mi no em dongui lliçons vostè, perquè a més a més 
de militant sindical, que milito en un sindicat, jo he exercit responsabilitats 
sindicals, jo he patit en primera persona, m’entén?, el que és defensar els drets 
dels treballadors, que evidentment un altre dia en privat li explicaré.  Per tant, si 
us plau, no em dongui lliçons respecte a aquest tema. 
 
ALCALDE 
 
I jo més que res, perquè ara em surt la vena, eh?, però és un dret individual 
d’exercici col·lectiu.  És un dret individual d’exercici col·lectiu.  Per tant, 
difícilment tu pots demanar a un altre que la faci.  A mi no em pot demanar 
ningú que jo faci la vaga, no em pot exigir ningú, per molt que efectivament el 
Ple municipal ha votat l’alcalde de la ciutat, però és evident que no pot 
demanar que faci vaga, de la mateixa manera que seria absolutament 
irracional que ara féssim una moció prohibint-li a vostè fer vaga.  És a dir, no té 
cap ni peus.  És un dret individual que s’exerceix col·lectivament, però que la 
decisió de fer-la o no correspon individualment a cada ciutadà i els altres no 
poden exigir a un altre que la faci.  Jo crec que aquest matís és en el qual, en 
el que s’ha volgut insistir per part dels grups que alguns, donant-li suport a la 
moció no comparteixen aquest punt concret, en el qual s’exigeix als altres fer 
vaga, i l’altre els grups que no estan d’acord doncs amb el fons de la matèria, 
doncs escolti, ja ho han explicat, no? 
 
Vots a favor del punt... quina separació hi ha? 
 
 
SECRETARI 
 
U, tres i quatre, i dos.  
 
 
ALCALDE 
 
Es pot separar o no la votació?  U, tres i quatre... 
 
 
SECRETARI 
 
I dos. 
 



 

 

ALCALDE 
 
U, tres i quatre, vots a favor.  Vots en contra.  Abstencions.  Decau amb els 
vots del grup socialista, l’abstenció de Convergència, l’abstenció del PP i el vot 
a favor de la CUP, d’Iniciativa i d’Esquerra.  És així, no? 
 
Punt número dos, vots a favor.  Vots en contra.  Abstencions.  Decau amb el 
vot a favor de la CUP, l’abstenció del Partit Popular i la resta de vots contraris.  
Perdó, amb l’abstenció d’Esquerra Republicana, eh?, al punt número dos 
també?  O sigui, del PP i d’Esquerra. 
 
 
Es vota la moció, la qual es desestima en la seva totalitat. 
 
En primer lloc es voten els punts 1, 3 i 4: 
 
  Vots a favor: ICV-EA, ERC i CUP (4) 
  Vots en contra: PSC (10) 
  Absrtencions: CIU i PP (9) 
 
A continuació es vota el punt número 2: 
 
  Vots a favor: CUP (1) 
  Vots en contra: PSC, CIU i ICV-EA (20) 
  Abstencions: PP i ERC (2) 

 
 

 10. MOCIÓ DE LA CUP PER POSICIONAR L’AJUNTAMENT DAVANT 
L’EXIGÈNCIA DE RETORN DE DINERS AVANÇATS PER L’ESTAT. 

 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem a la següent moció, sobre posicionar l’Ajuntament davant 
l’exigència del retorn dels diners avançats per l’Estat. 
 
SECRETARI 
 
Fem l’advertència del punt primer? 
 
ALCALDE 
 
Hi ha una prèvia del secretari respecte aquest punt.   
 



 

 

SECRETARI 
 
Ja es va plantejar respecte al punt primer de la moció que diu: “l’Ajuntament 
es faci insubmís al retorn exigit per l’Estat del 1.351.895 euros com a mesura 
de pressió”, a la Junta de Portaveus ja es va plantejar, jo vaig plantejar que 
això era un acord il·legal, perquè les normes estan per complir-se.  Si algú diu 
que no la vol complir és un il·lícit, és una cosa il·legal, una altra cosa és que es 
pugui dir si és canal civil o administratiu, però és un il·lícit, no?  Llavors jo faig 
ver l’advertència de que això no era legal, vale?  A partir d’aquí se’m va 
preguntar què passava i jo vaig respondre que es poden prendre els acords.  
O sigui, quan és il·legal no vol dir que no es pugui prendre l’acord, una altra 
cosa serà que en un procediment “x” ningú podrà dir que almenys el secretari 
va dir que allò era il·legal. 
 
ALCALDE 
 
Ningú ho podrà dir perquè, carai, queda gravat. 
 
SECRETARI 
 
Perquè ho estic dient ara i perquè ho vaig dir a la Junta, no? 
 
ALCALDE 
 
Per tant, comencem, eh?, amb aquesta advertència del secretari, que farà o 
no variar les posicions de cadascú, però en tot cas consta aquí.   
 
Senyor Arrufat, respecte... no, no, respecte a presentar la moció directament, 
no? 
 
SECRETARI 
 
Llegeixo els altres dos? 
 
SECRETARI 
 
Ah, perdona, perdona, disculpa, tens raó. 
 
El secretari continua llegint la part resolutiva de la moció: 
 
Cada vegada es fa més palesa la perversió del sistema de finançament local 
que existeix a l’Estat Espanyol. D’una banda, els ajuntaments han de nodrir-se 
de l’impost sobre construcció i sobre la plusvàlua, que no és més que un 
impost sobre l’especulació i que provoca que a la pràctica els ajuntaments 



 

 

tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció. De 
l’altra, l’Estat transfereix als municipis una quantitat de diners que es calcula, 
entre d’altres, per població, però que depèn dels ingressos –i de les previsions 
d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i 
l’IVA. 
 
Enguany, que s’han tancat els comptes de 2008, l’Ajuntament de Vilanova ha 
de tornar 1.358.895 euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals 
pressupostos i les retallades d’ingressos que les arques municipals han anat 
patint els darrers dos anys, per diferents partides, les pròpies i les 
transferències. 
 
Podem argumentar que hi ha hagut falta de previsió de l’Ajuntament en no 
calcular degudament els diners avançats que hauria de tornar, però el cert és 
que l’Ajuntament rep els diners per avançat per gastar-los en el mateix curs i 
és impossible fer aquest càlcul a priori. Podem argumentar que de fet la culpa 
és de les previsions enganyoses del govern de l’Estat, que des del principi de 
la crisi va insistir en camuflar-la i donar indicadors i previsions falses o 
esbiaixades, sense assumir la gravetat del que ens venia a sobre. 
 
El cas és que, en el fons, el que es posa greument de manifest amb aquesta 
darrera notícia és que, es miri per on es miri, cal una reforma integral de la 
forma amb què els ajuntaments es financen i financen, per tant, el serveis que 
presten, perquè l’actual depèn de factors i voluntats que sovint poden ser fins i 
tot perverses quan a major necessitat social, menors són els ingressos i les 
transferències que percep la institució que probablement més suport presta en 
aquest nivell. 
 
Tots els vilanovins i vilanovines ens veurem afectats, en alguna manera, pel 
retorn d’aquests diners a partir del curs que ve, que no preveu recuperacions 
substancials de la recaptació d’ingressos per activitat econòmica. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“1. Que l’Ajuntament es faci insubmís al retorn exigit per l’Estat dels 1.358.895 

euros com a mesura de pressió. 
 
 2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans estatals 

pertinents, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 

 



 

 

 3. Que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a negociar amb 
l’Estat en primera instància una sortida al menys perjudicial possible per al 
retorn d’aquesta partida, apostant per la condonació del deute, alhora que 
plantegin de forma contundent a l’Estat la necessitat d’una reforma en 
profunditat del finançament local.” 

 
ALCALDE 
 
Ara sí. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, la moció en el fons, com bé va escriure l’Albert Sanabra en nom de l’equip 
de govern en un correu a principis de setmana, en el fons de la necessitat 
d’una reforma del finançament local no tenim cap dubte que hi estem tots 
d’acord.  Nosaltres presentem aquesta moció justament quan surt a la llum, 
quan es coneixen les xifres dels diners que ha de retornar l’Ajuntament a 
l’Estat, d’aquest 1.358.000 euros, i la traiem no amb la voluntat de que sigui 
una moció més que reclami la reforma del finançament local, perquè nosaltres 
portem pocs anys aquí a l’Ajuntament, però em sembla que ja n’hem votat o 
dos o tres de mocions en aquest sentit, no?  I els passos en aquest sentit que 
haguem nosaltres que hagin arribat a les nostres oïdes que s’estan fent des de 
l’Estat o des d’altres instàncies, són cap.  No sé si hi ha altres grups que estan 
millor informats i ens poden avançar si s’estan fent passos en ferm per en un 
any o en dos anys tenir una reforma del finançament local que no depengui 
dels dos factors que nosaltres trobem doncs més preocupants.  Un, que és el 
de l’especulació, no?, és el que els ajuntaments doncs es financien a través de 
requalificacions de terrenys, a través de la plus-vàlua, etc., i que això doncs, 
vulguis o no, porta a que l’Ajuntament es financia amb l’especulació, 
acompanyant l’especulació, i això pot portar a més d’un ajuntament doncs a 
promoure-la, a promoure-la. 
 
I l’altre és que en base a unes previsions que l’Estat fa a principis d’any de com 
anirà l’economia i per tant quina serà la recaptació d’impostos, s’avancin uns 
diners que són doncs la transferència que es fa a l’Ajuntament des de l’Estat.  
Què va passar?, doncs que al 2008, com que el govern de Zapatero doncs la 
crisi no la veia, doncs es van fer unes previsions que després no es 
compleixen i aquí els ajuntaments, quan van rebre aquesta bestreta de diners 
doncs ja se’l van gastar evidentment, perquè així ho han de fer, i després els 
toca retornar en una situació que és doblement pitjor que fa dos anys, en quant 
a ingressos i en quant a disponibilitat de diners i de partides doncs per assumir 
aquest retorn de deute.   
 



 

 

Això, ara per ara, doncs ja no se solucionarà.  Nosaltres posem un primer punt, 
que el secretari diu que és il·legal i entendrem doncs per tant que no el voti ni 
l’equip de govern ni el grup municipal doncs que no vulgui això, però nosaltres 
ja hem arribat a la conclusió que fer una altra moció demanant la reforma del 
finançament local a nosaltres no ens serveix, ens serveix posar el debat públic 
al carrer i en tot cas pressionar des del carrer i des de les institucions 
municipals públicament perquè això transcendeixi, passi a l’agenda política 
d’un govern que, al nostre entendre, pensem, i ja dic, corregiu-nos si no és així, 
no té ara mateix a l’agenda immediata la reforma del finançament local, 
capejarà la situació fins que canviï el govern de l’Estat i Sant Tornem-hi una 
altra vegada.   Però nosaltres googlejant, eh?, entrant al google ens és fàcil 
trobar doncs les queixes reiterades dels ajuntaments socialistes d’abans de 
que Convergència marxés de la Generalitat, demanant, criticant al govern Pujol 
per un excessiu centralisme i demanant la reforma del finançament local també 
respecte... i per tant, entenem que no és una reivindicació que hagi només 
aflorat o hagi vingut només a les agendes polítiques dels plens, perquè als 
plens se’n parla a bastament els últims dos anys d’aquesta reforma, que no 
només hagi vingut aquests dos anys, sinó que ja fa anys que està sobre 
l’agenda la necessitat de reforma.  De fet, és bastant obvi quan a algú se li 
explica com es financien els municipis que hi hagi dubtes profunds de la 
conveniència de que els municipis continuïn finançant-se així.  I interessos 
obvis a darrera de que els ajuntaments continuïn finançant-se així.   
 
Per tant, nosaltres presentem aquesta moció.  A la Junta de Portaveus el 
secretari ja ens va comentar doncs que el primer punt era il·legal, nosaltres ja 
vam dir que ho parlaríem i que proposaríem amb temps als altres grups doncs 
un altre redactat.  Finalment no ho fem, justament perquè qualsevol altre 
redactat ens sembla que és tornar a fer una altra moció per a la reforma local.  
Nosaltres el que volem és que l’Ajuntament de Vilanova encapçali, si vol, el 
debat públic, als mitjans i al carrer, sobre la necessitat imperiosa ja de reformar 
el finançament local; amb aquesta excusa, però no només per això, òbviament. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Tal com ha dit el regidor Arrufat, el dimarts després 
de la Junta de Govern, quan el govern va debatre aquesta moció, i sense 
conèixer l’informe que posteriorment doncs faria o ha fet el secretari, perquè tal 
com ha dit ell el secretari pot fer un informe, que no seria la primera vegada, i 
després el Ple aprovar una altra cosa o al revés, o sigui, independentment de 
l’informe del secretari, el govern creia que el primer punt no era lògic, no?, i no 



 

 

era lògic perquè tal com primer per telèfon li vaig explicar amb el senyor 
Arrufat, doncs perquè el govern això ja ho sabia, o sigui, no sabíem que teníem 
de tornar 1.358.895, però és que sabíem, no l’Ajuntament de Vilanova, sinó els 
no sé quants mils d’ajuntaments de tota Espanya, perquè la Llei de 
pressupostos de 29 de desembre de l’any 2009 ja ho posava, i ho posava ben 
clar: a partir del gener de l’any 2011 us anirem descomptant els diners que en 
tot cas us hem donat de més a l’any 2008.  Per tant, declarant-se ara 
insubmisos d’una cosa que ja sabíem, sense sapiguer si eren uns o uns altres, 
ens va semblar que no era, no era lògic.  En canvi sí que, tal com li vaig 
escriure, trobàvem correcte el punt 2 i el punt 3, entre altres coses perquè el 
punt 3 inclús diu que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a 
negociar amb l’Estat, en primera instància, una sortida al menys perjudicial 
possible, apostant per la condonació del deute.  I això és el que estan fent ja 
tant la Federació de Municipis com l’Associació de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Espanyola com la de Municipis.  Que aconseguirem o 
aconseguiran en aquest cas, entrar nosaltres allà dintre o no, això està per 
veure.   El mes que ve, si no m’equivoco, es discutiran els pressupostos al 
Congrés i pot ser que llavorens doncs aquesta cosa igualment, com podria ser, 
que també hi va al darrera, que si no ens condonen aquest deute, en comptes 
de torna’l a 60 mesos el podem tornar a 120 mesos.  No és el mateix tornar 
270.000 euros cada any, que tornar-ne 150.000, no?  Però per altra banda, per 
altra banda, suposo que tots quan vostès van fer la moció no se sabia, però en 
aquests dies doncs ha sortit l’anunci doncs de que hi haurà un augment net, o 
sigui, un cop deduït aquesta tornada de diners que hem de fer, hi haurà un 
augment d’un 9% en respecte a quantitats a compte que ens estan donant 
durant aquest any 2010 de cara al 2011.  Per tant, algo es va aconseguint, que 
en el fons jo diria que tots estem d’acord de que el tema del finançament dels 
municipis, a tota Espanya, mani qui mani a cada municipi, no està resolt.  Això, 
tal com diu vostè, hem aprovat moltes mocions i això és així, però insisteixo de 
que aquest primer punt no el podem votar i per això jo li havia fet una 
transaccional, que entenc que vostès no accepten, per tant el vot del govern 
serà contrari a tota la moció, encara que (). 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres volíem distingir dos aspectes, no tan puntuals sobre la 
cantitat a retornar a la liquidació del 2008, sinó sobre la reflexió global que 
inspira aquesta moció.  I jo crec que són... hi han dos coses que val la pena 
destacar, no?, una primera el finançament local, que tot i que és la causa de la 
situació que es troba l’Ajuntament de Vilanova, sí, però també de tota la resta 



 

 

d’ajuntaments de Catalunya i d’Espanya, no és l’objectiu principal de la moció, 
sinó que l’objectiu principal de la moció és intentar resoldre el problema o el 
deute amb l’Administració de l’Estat d’aquest milió i pico d’euros que s’han de 
retornar per haver estat cobrats de més.  I en aquest sentit creiem que la moció 
erra en el seu diagnòstic en qualificar el sistema de finançament com a 
pervers.  Qualsevol sistema de finançament que es basa en dades futures 
necessàriament té que anar pel sistema de pagaments a compte i liquidació 
final, i efectivament, com deia el senyor Sanabra, ells es podien imaginar que a 
la liquidació final hi podia haver un resultat negatiu, com podia haver estat un 
resultat positiu, que és el que s’ha produït durant tots els anys.   
 
Podem entendre la moció, de fet miri, jo mateix, quan vaig fer la declaració de 
la renda fa uns mesos també vai pensar: em faré insubmís, perquè em toca 
pagar, no?, i el sistema de la renda doncs és injust perquè a mi em toca pagar.  
Home, doncs a vegades no és ben bé així, no?, i home, doncs s’ha d’entendre 
que, sobretot quan ens hem de basar en unes dades futures que no coneixem, 
doncs el sistema de pagaments a compte i liquidació final és el que és sempre.  
I a vegades surt a favor i a vegades surt en contra.  I per tant no creiem que el 
sistema de finançament sigui pervers, sinó que en tot cas és el que és.  Una 
altra cosa és que el finançament global hi hagi el desig, no la voluntat, però jo 
crec que sí el desig de la majoria de forces polítiques, de que cal modificar-lo.   
 
Per tant, el nostre grup no donarà suport a la moció, tampoc no donarà suport 
al punt dos, no tindria sentit sense que s’aprovés el punt u, i el punt tres, que 
és aquell que sí que delega a la Federació de Municipis i l’Associació de 
Municipis la negociació, aquest nosaltres podríem donar-li suport i de fet, si se 
separen els punts no tenim absolutament cap inconvenient en donar suport per 
tal que el sistema que s’acordi per retornar aquests diners que s’hauran de 
retornar sigui al menys gravós possible per a aquest Ajuntament i per a 
qualsevol altre ajuntament. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez.  Ah, senyora... perdó, Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies.  Gràcies, alcalde.  El grup de Convergència i Unió sí que votarà a 
favor aquesta moció entenent el nostre posicionament favorable com un 
posicionament polític.  Creiem que l’esperit de la moció és reclamar o 
reivindicar un millor finançament local i des d’aquest punt pensem que 
nosaltres només podem dir: ja n’hi ha prou, el finançament local no és bo i 
necessitem cobrir una sèrie de necessitats que se’ns han delegat als 
ajuntaments i que no renunciarem per un principi de responsabilitat, hem de 



 

 

cobrir-les i necessitem finançament.  I com que l’única posició és, amb una 
actitud reivindicativa dir, doncs no volem pagar, doncs és per això que 
donarem el nostre vot a favor.  Quan més l’Estat espanyol, que és qui reclama, 
ha malbaratat recursos quan ha volgut i com ha volgut i ara que no li surten els 
números, perquè no recauda prou, es gira als ajuntaments i pretenen que 
paguem nosaltres.  El posicionament de Convergència és votar a favor. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, per tant hi ha una petició... no, no, perdó, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
A veure, com que hi ha hagut moviments aquí entre la presidència i tal com ha 
dit el senyor Rodríguez, doncs podem fer, si s’accepta el votar 1 i 2, i el 3 a 
part. 
 
ALCALDE 
 
No, jo imagino que hi ha una clara intenció de provocar una votació que no 
sigui unànim.  Crec que és un error de cara a la negociació i a la posició dels 
ajuntaments i dels partits respecte del que és la defensa dels interessos dels 
ajuntaments, però intueixo que hi ha una clara vocació de votar una cosa que 
no sigui votable pel govern.  Per tant, amb molt de plaer votarem en contra de 
que no ens declarem insubmisos perquè no pensem que sigui la manera 
d’adreçar-se a les institucions per part de les institucions.  Per altra banda, 
també afegir que si això suposés que a partir d’ara canvia absolutament tot i el 
carrer es mobilitza a favor d’un nou finançament com a conseqüència 
d’aquesta paraula que vostès han posat, pues fins i tot m’ho plantejaria, però 
temo que malgrat l’entusiasme que vostè expressa no sigui una cosa 
directament proporcional.  Em sembla que la negociació de les associacions i 
federacions de municipis de forma unànim pactada de totes les formacions 
polítiques és la manera més raonable per intentar arribar a acords amb el 
govern. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Només puntualitzar ja justament la intervenció que ha fet l’alcalde, per 
posicionaments unànimes no crec que resti força a les entitats municipalistes 
perquè s’agafa l’hemeroteca del Ple i es treuen, no sé, el pilot de mocions que 
hi deu haver d’unànims demanant la reforma del finançament local, són 
igualment vàlides i si cal que les tornem a signar, les signem totes una altra 
vegada i es poden presentar com a noves una altra vegada.  Vull dir, no crec 
que resti el que ara aquesta moció no surti unànim.   



 

 

 
I després que... no sortirà la gent al carrer després d’aquesta moció, però els 
últims... nosaltres pensem que els últims dos o tres anys molts dels debats que 
s’estan tenint en el país provenen de posicionaments dels ajuntaments, 
d’alcaldies d’ajuntaments que treuen un debat públic que està a l’aire, que el 
govern de la Generalitat o de l’Estat doncs amb altres feines a fer, etc., doncs 
no té l’espai o el moment per treure... o els parlamentaris () i que amb més 
llibertat els ajuntaments s’hi pronuncien i generen un debat a través de mitjans, 
sobretot a través de la xarxa, que acaba fent posicionar més d’un grup.  No 
surt la gent al carrer massivament, però sí que és cert que els posicionaments 
municipals ara mateix estem en una època que tenen un... són una caixa de 
ressonància que generen debats públics que després fan que aquests debats 
públics facin posicionar altres estaments institucionals més amunt, i que tenen 
doncs potser menys llibertat per opinar i posicionar-se públicament.  Era 
només aquesta (). 
 
ALCALDE 
 
Absolutament d’acord amb la seva afirmació.  Els posicionaments des dels 
ajuntaments han mogut moltes coses, l’únic que afirmo és que el fet d’afirmar-
nos insubmisos respecte d’una qüestió no crec que canviï excessivament el 
desenvolupament de la història de les relacions municipals amb l’Estat i la 
Generalitat.  Però escolti... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però el debat públic el pot generar, eh?, el debat públic el pot generar.  És a 
dir, la diferència entre aprovar una moció que simplement demani la reforma 
del finançament local i presentar-ne una on digui que Vilanova es fa insubmisa, 
canvia radicalment la sortida en el debat públic d’aquesta moció i d’aquest 
acord. 
 
ALCALDE 
 
Si és evident que respecte d’aquestes qüestions tenim posicions radicalment 
diferents.  Vots a favor de la moció.  No, no l’accepta la separació.  Vots a favor 
de la moció.  Vots en contra.  Decau amb els vots del govern i del Partit 
Popular i el vot a favor de Convergència i de la CUP.   
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
    Vots a favor: CIU i CUP (9) 
    Vots en contra: PSC, PP, ICV-EA i ERC (14) 
 



 

 

 
11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE L’ACTIVITAT 

ECONÒMICA DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 2010. 
 
 
ALCALDE 
 
Preguntes orals.  La primera és sobre l’activitat econòmica de la temporada 
turística 2010.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió, en senyal de protesta pel 
menyspreu que el govern municipal demostra pels instruments democràtics, 
no participarem en aquest punt i no formularem les preguntes orals.   
 
Denunciem la falta de transparència d’aquest govern municipal i demanem al 
senyor alcalde, com a màxim responsable, que ens expliqui per què no 
faciliten a l’oposició la informació que demana.  Ja no hi ha excusa, senyor 
alcalde, fa més d’un any i mig que ho estem reclamant.  Hem presentat 
preguntes, precs i mocions.  
 
Reclamem la posició de l’alcalde respecte aquesta ocultació d’informació i fins 
que això no es solucioni nosaltres en aquesta part del Ple no participarem, 
perquè considerem que és una pantomima. 
 
ALCALDE 
 
Entenc que vostès estiguin en una operació de màrqueting electoral que li 
deuen haver aconsellat.  De tota manera li pregaria que quan faci referència a 
una pregunta parli de la pregunta de la qual parla, perquè en aquests 
moments vostè està fent referència a unes preguntes que parlen sobre la 
temporada turística 2010, i no tinc la impresió de que vostè estigui parlant 
sobre el particular. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Disculpi, senyor alcalde.  Aquesta pregunta li adreçarem a través dels mitjans 
públics, a veure si vostè és capaç de contestar-nos per què l’Ajuntament no és 
transparent i per què l’Ajuntament no contesta les preguntes que presenta 
l’oposició.  Fa divuit mesos que estem reclamant aquest fet. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Bé, en qualsevol cas, si vostè té algun dia interès per les qüestions que fan 
estrictament referència a les necessitats de la ciutat, que sens dubte serà una 
novetat, li farem... li contestarem les preguntes de les quals a vostè pregunta. 
 
En aquest cas vostè està preguntant sobre l’activitat econòmica de la 
temporada turística 2010 i tinc la impresió que no va en aquesta direcció. 
 

 12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE LA 
VUELTA A ESPAÑA 2010. 

 
ALCALDE 
 
Següent pregunta, és sobre... del grup municipal de la CUP, sobre la volta 
ciclista 2010. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La retirem la nostra pregunta. 
 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs... precs?  Molt bé, s’aixeca la sessió. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES ESCRITES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
6 de maig de 2010 
 
1)  Quants treballadors municipals estan destinats al mercat central, 

quins horaris tenen i quines són les seves funcions? 
 

FUNCIONS, HORARIS I TASQUES DEL PERSONAL 
ADSCRIT AL MERCAT DEL CENTRE 

 
El personal del Mercat del Centre està conformat pel següent equip humà: 
 

1. Director/a de Mercats. 
2. Cap de la unitat administrativa de Mercats. 
3. Administratiu/va de Mercats. 



 

 

4. Operari/a de Mercats (4). 
 
*  Actualment està convocada i pendent d’aprovisionar una plaça de 

sots encarregat del mercat. 
 
 
Horaris i torns: 
 
L’horari del personal és amb caràcter general de 35 hores setmanals. 
 
Per a l’equip de gestió i administració, aquest horari es desenvolupa de dilluns 
a divendres de dos quarts de vuit a dos quarts de tres, amb la flexibilitat  
horària d’entrada i sortida reconeguda per a la resta del personal municipal. 
 
En quant als operaris, l’horari de 35 hores setmanals es divideix en tres torns, 
amb la distribució següent: 
 

- 1r Torn: Dll, de 6,00 a 11,00 h. 
                Dm, dc, dj i dv de 5,00 a 11,00 h.  
                Ds, de 4,00 a 10,00 h. 
             
- 2n Torn: Dll, de 10,00 a 15,00 h. 
                 Dm, dc, dj, dv i ds de 9,00 a 15,00 h.  

                  
- 3r Torn: Dll,  dc i dj de 15,00 a 19,00 h. 
                Dm i dv de 15,00 a 24,00 h.  
                Ds, de 14,00 a 19,00 h. 

 
Assignació de tasques i funcions: 
 
Les funcions que seguidament es relacionen, s’estableixen sota el criteri per 
cadascun dels llocs de treball i el nivell de responsabilitat què comporta, com 
a conseqüència de la legislació estatal i autonòmica i les Ordenances i 
Reglaments municipals que regulen el servei de Mercats. 

 
1. Funcions del Cap de la unitat administrativa 

 
• Assumir en absència del Director de Mercats, la seva representació. 

 
• Tenir el control dels operaris de mercats, fitxant els torns de treball, 

horaris, calendari de vacances, permisos i també el control de 
l’execució de les tasques realitzades pel personal al seu càrrec. 

 



 

 

• Fer complir el Reglament de Mercats en els articles del Reglament 
de la seva responsabilitat. 

 
• Gestió del pressupost en funció de les necessitats de cada 

equipament.  
 

• Administració dels imports transferits corresponents als preus públics 
dels mercats, i cobrament i administració dels imports corresponents 
a les despeses de materials, subministres i consums.  

 
• Controlar el bon funcionament de tot l’equipament, maquinària i 

instal·lacions dels Mercats. 
 

• Atendrà  els requeriments de paradistes i clients així com les visites 
informatives. 

 
• Comprovar els treballs de les empreses que tenen contractes de 

manteniment i de neteja. 
 

• Col·laborar en accions de promoció, animació, etc. que permetin 
millorar la posició competitiva dels mercats.  

 
• Donar compte a la Direcció de les infraccions greus que observi.  

 
 

2. Funcions de l’administratiu/va de Mercats 
 

• Realitzarà les tasques administratives pròpies de l’oficina de Mercats: 
atendre el telèfon, mecanografiar les cartes, arxivar els documents, 
anar a buscar i enviar el correu, informar al públic, controlar les 
instàncies i els expedients dels concessionaris.  

 
• La gestió administrativa de les llicències de venda traspassos, etc. 

 
• Portarà la comptabilitat de les quotes i taxes que paguen els 

concessionaris dels mercats, i efectuarà la generació de les remeses de 
rebuts mitjançant línea oberta amb l’entitat corresponent. 

 
• Recollida i actualització de la documentació dels paradistes dels  tres 

Mercadals, així com el control i seguiment dels ingressos que efectuen 
els comerciants en els comptes a l’entitat bancària assignada, 
mitjançant línea oberta. 

 



 

 

• Efectuarà el control i el seguiment puntual dels documents que estan 
en tramitació o subjectes a terminis. 

 
• Mantindrà actualitzades les llistes dels concessionaris dels mercats 

sedentaris i la llista d’espera dels sol·licitants de parada en els mercats 
ambulants. 

 
• Realitzarà aquelles tasques de caràcter administratiu que des de la 

Direcció se li assignin. 
 

• Tindrà cura de la informació que gestiona i evitarà la seva divulgació. 
 

• Atendrà les visites informatives i portarà el control de visites a la 
Direcció de Mercats. 

 
3. Operaris 

  Detall de tasques -1r torn: 
 

• Accedir al mercat, desactivar alarmes. 
 

• Obrir les dues portes que comuniquen el moll amb el mercat (ascensor i 
escala). 

 
• Obrir la porta petita que dona accés a la Plaça Soler i Carbonell. 

 
• Desblocar les dues portes de sortida d’emergència situades al passadís 

de les cambres.  
 

• Obrir portes, sense obertura de les reixes, per a l’accés de proveïdors i 
paradistes. 

 
• Prendre lectura i registrar les temperatures de les cambres frigorífiques 

(6,00 i 10,00 h.). 
 

• Entrar els contenidors buits del carrer i neteja’ls (6,00 h.). 
 

• Control de pilones i tanques per accedir el transportistes al mercat. 
 

• Obertura general al públic de les instal·lacions ( dll a dv 8,00 h. i ds 7,00 
h.).  

 
• Sala de residus, vigilar que es dipositin convenientment i tenir cura de 

l’ordre i neteja de l’espai. 
 



 

 

• Atenció immediata als requeriments de paradistes i clients. 
 

• Premsar el cartró, estibar les bales i controlar la seva recollida. 
 

• Atendre les empreses de manteniment i reparació. Signar els 
fulls/albarans de treball en absència de la direcció. 

 
• Vigilar pel bon funcionament dels equips i de les instal·lacions i actuar 

convenientment en cas contrari. 
 

• Procurar pel compliment del Reglament de mercats (horaris, 
tancaments, preus, venda il·legal, etc.) 

 
Detall de tasques - 2n torn: 

 
• Prendre lectura i registrar les temperatures de les cambres frigorífiques 

(10,00 i 13,30 h.). 
 

• Sala de residus, vigilar que es dipositin convenientment i tenir cura de 
l’ordre i neteja de l’espai. 

 
• Premsar el cartró, estibar les bales i controlar la seva recollida. 

 
• Repartir la correspondència a les parades, així com els possibles avisos 

i/o comunicats de la Direcció. 
 

• Fotocopiar i guardar les guies sanitàries. 
 

• Atenció immediata als requeriments de paradistes i clients. 
 

• Atendre les empreses de manteniment i reparació. Signar els 
fulls/albarans de treball en absència de la direcció. 

• Vigilar pel bon funcionament dels equips i de les instal·lacions i actuar 
convenientment en cas contrari. 

 
• Col·laborar i facilitar la organització i desenvolupament d’actes i 

esdeveniments que es facin al mercat. 
 

• Tancament de portes i control d’accessos a partir de les 14,00 h. 
 

• Tenir cura que es dipositin correctament el residus als contenidors 
corresponents. 

 



 

 

• Procurar pel compliment del Reglament de mercats (horaris, 
tancaments, preus, venda il·legal, etc.). 

 
Detall de tasques – 3r torn: 

 
• Vigilar la qualitat de la neteja realitzada per l’empresa concessionària. 

 
• Control dels treballs de reparació realitzats per empreses externes per 

compte dels paradistes. 
 

• Dimarts i divendres obrir les portes (17,00 h.) i tancament de les 
mateixes (20,00 h.).  

 
• Atenció immediata als requeriments de paradistes i clients. 

 
• Vigilar pel bon funcionament dels equips i de les instal·lacions i actuar 

convenientment en cas contrari. 
 

• Atendre les empreses de manteniment i reparació. Signar els 
fulls/albarans de treball en absència de la direcció. 

 
• Col·laborar i facilitar la organització i desenvolupament d’actes i 

esdeveniments que es facin al mercat. 
 

• Prendre lectura i registrar les temperatures de les cambres frigorífiques 
(dm i dv,17,30 i 22,00 h.). 

 
• Sala de residus, vigilar que es dipositin convenientment i tenir cura de 

l’ordre i neteja de l’espai. 
 

• Vetllar pel compliment del Reglament de mercats (horaris, tancaments, 
preus, venda il·legal, etc.). 

 
• Treure els contenidors d’orgànic. 

 
• A les 18,30 h. tancament de les portes i moll, es bloquen les portes de 

sortida d’emergència (dm i dv a les 23,30 h.).  
 

• Activació de l’alarma. 
 

 
2) Quines són les funcions de la directora i de la secretària del mercat 

central i quins són els seus horaris? 
 



 

 

Funcions del Director de Mercats 
 

• Executar les ordres provinents del Cap del Departament 
 

• Dirigir amb el seu equip, la gestió dels assumptes propis pel bon govern 
del mercat: atendrà les visites, contestar les instàncies, sol·licitar i 
emetrà informes, aprovar les factures, contactar i negociar amb els 
proveïdors, preparar els pressupostos, proposar inversions, etc. 

 
• Executar i exercir el control pressupostari. 

 
• Conèixer i fer complir el Reglament de Mercats i aquelles lleis, 

normatives i ordenances que regulen l’activitat del comerç i mercats. 
 

• Cessió de l’ús i procediment de cobrament dels drets d’utilització de 
cambres frigorífiques, magatzems i altres espais vinculats a l’explotació 
de les parades dels mercats.  

 
• Vetllar pel bon funcionament dels mercats amb la participació activa, de 

la manera que sigui definida en cada cas, en accions de promoció, 
animació, etc. que permetin millorar la posició competitiva dels mercats.  

 
• Supervisar la gestió i prendré les decisions que calguin per garantir el 

bon funcionament dels mercats. 
 

• Tenir la responsabilitat de supervisar la gestió dels mercats ambulants 
municipals. 

 
• Preparar i convocar les reunions de la Comissió General de Mercats, i 

assistir a les reunions que es convoquin de la Sectorial de Comerç i 
Consum. 

 
• Reportar al Cap del Departament aquells temes que són del seu àmbit. 

 
• Controlar les guies d’alimentació, carn: vedella i xai. 

 
• Atenció presencial al Mercat del Centre, dimecres de 10 a 14h i els 

dimarts al Mercat de Mar. La resta de dies de 2 a 3 hores de dedicació. 
 

• La direcció de Mercats, en aquest moment es compratida amb la de 
l’OMIC 

 
 



 

 

3)  Té l’ajuntament coneixement dels problemes de pudor que hi ha  a la 
zona externa del mercat on estan ubicats els contenidors? 

  
Tenim coneixement de que en determinats moments s’han generat problemes 
de pudor als contenidors soterrats. 
 
4) Quines mesures té previst prendre per solucionar aquest problema? 
  
En tot cas des de Mercats s’ha demanat als paradistes que no llencin als 
contenidors soterrats productes o restes alimentàries i que tampoc ho facin 
amb gel del peix com havia succeït algun cop.  Per a aquests productes hi ha 
les piques de desglaç dins el mercat i la compactadora que s’instal·la fora per 
divendres i dissabte. 
 
5) Té l’ajuntament coneixement de la insuficient refrigeració del mercat 

 a l’estiu? 
 
6)  Quines mesures té previst prendre per solucionar aquest problema? 
 
S’ha realitzat un pla de millora energètica pel mercat dins del FILES 2010 que 
ha de possibilitar una millora en aquest sentit. 
  
En paral·lel es preveu una campanya de conscienciació dels paradistes per 
substituir els llums actuals per de baix consum i escalfament.  
 
 
12 de maig de 2010 
 

• Quins criteris es segueixen per triar els expositors de l’associació 
d’artesans que depèn de promoció econòmica?    

 
Cal recordar prèviament que fins al 2008 hi havia un únic mercat d’estiu. En 
aquest mercat no es feia distinció d’activitats. És, després de fer-se càrrec la 
Regidoria de desenvolupament local d’aquesta fira, quan es valora la 
conveniència de diferenciar els artesans i els revenedors perquè, del procés de 
diàleg obert amb ells, es dedueix que les necessitats, objectius i voluntats són 
diferents per a cada sector. 
 
A partir d’aquest moment es comença a treballar doncs amb dos grups 
diferenciats; artesans i revenedors i es defineixen accions diferents. 
 
En el cas dels artesans hi ha un interès per part del col·lectiu i de l’ajuntament 
en avançar en una seguit de punts com: 
 



 

 

- professionalització, obtenció titulacions i de requeriments legals per exercir la 
venda. 

- calendari de mercats: fixar unes dates anuals i llocs a la ciutat coincidint amb 
altres aconteixements (fira, trapezi,...) i el mercat de Nadal i Reis. 

- dignificar els punts de venda. 
- constitució d’una entitat legal que representi el col·lectiu. 
- elaboració d’una proposta complementaria de tallers per poder ser ofertats 

per l’ajuntament. 
 
En la fira de Nadal i Reis de 2009-2010, la selecció dels artesans presents a la 
fira es va fer des de la Regidoria seguint els criteris que es van fer públic 
prèviament: 
 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ 2009: 
 

Legalització de l’activitat:  
 Estar en possessió de la llicència fiscal pertinent...................     5 punts 
 Estar en possessió del carnet d’artesà (Generalitat) vigent....     4 punts 
 

Proximitat geogràfica: 
 Vilanova i la Geltrú .….............................................................      3 punts 
 Comarca..................................................................................      2 punts 
 

Productes diferencials: 
 Utilitzar materials de reciclatge................................................      1 punt 
 Material vinculat a Vilanova i la Geltrú o la comarca i  
 als seus elements patrimonials i tradicionals...........................      1 punt 
 

En cas d’empat, es prioritzà l’haver participar en alguna de les anteriors fires a 
la ciutat. Si continua havent empat es procedirà a sortejar les parades vacants. 
  
Els criteris que volem aplicar respecte els mercats d’artesania 2010, tenint en 
compte que actualment esta constituïda l’associació d’artesans local Mans 
creadores, es cedir la gestió dels mercats acordats a aquesta associació 
mitjançant la realització d’un conveni. 
 
Els criteris a aplicar a la selecció però, seran acordats conjuntament entre 
l’associació i la Regidoria i contemplaran: 
 
Productes diferencials: 
 Utilitzar materials de reciclatge i/o naturals..............................   1 punt 
 Material vinculat a Vilanova i la Geltrú o la comarca respecte  
 els seus elements patrimonials i tradicionals...........................    1 punt 



 

 

 Exclusivitat del producte (producte únic).................................     2 punts 
 
Proximitat geogràfica: 
 Vilanova i la Geltrú...................................................................     2 punts 
 Comarca...................................................................................     1 punt 
  
Dedicació professional: 
 Disposar de carnet d’artesà o cultural vigent............................    2 punts 
 Ser soci de Mans creadores.....................................................    1 punt 
  
En cas d’empat, es prioritzà l’haver participar en alguna de les anteriors fires a 
la ciutat. Si continua existint empat es procedirà a sortejar les parades vacants. 
_______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.30 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta. 
 


