
 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 3 DE DESEMBRE DE 2012 

 
 

Acta núm. 16 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 3 de desembre de 2012, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
 CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

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



 

 

  

La Sra. ARIADNA LLORENS CARBONELL s’incorpora a la sessió a les 18.30 
hores, quan s’està tractant el punt núm. 5 de l’ordre del dia i marxa després de 
la votació de la moció número 27. 
 
El Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA s’incorpora a la sessió a les 20.40 
hores, al punt núm. 17 de l’ordre del dia. 
 
Es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

    1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari de 8 de 
novembre de 2012. 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
   2.  Presa de possessió del Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com 

a regidor d’aquest Ajuntament. 
   3. Aprovació del calendari de plens ordinaris per a l’any 2013. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
   4. Ratificació del Decret pel qual se suprimeix la paga extraordinària de 

Nadal als càrrecs electes i al personal eventual de confiança i directiu de 
la Corporació. 

   5. Donar compte de l’acceptació d’un fons complementari de la Diputació de 
Barcelona dins del pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

   6. Donar compte dels expedients de modificació de crèdit 10, 11, 12, 13 i 16 
aprovats per Decret. 

   7. Aprovació de l’expedient núm. 17 de modificació de crèdits del Pressupost 
vigent. 

   8. Donar compte de l’Informe del tresorer i annexos d’Intervenció 
corresponents al tercer trimestre de 2012, d’acord amb el que disposen 
els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat. 

   9. Aprovació de la contractació del Servei de neteja de dependències, 
edificis i equipaments municipals. 

 10. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Casa d’Empara 
per a l’any 2012. 

 11. Aprovació del suport a la campanya d’emergència en resposta als efectes 
de l’huracà Sandy al seu pas pel Carib: Fase de Reconstrucció.  

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 



 

 

  

 12. Ratificació del Decret d’inclusió del bé moble “La Vela” a l’inventari de 
béns patrimonials mobles de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

13. Nomenament de patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer. 

14. Ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
Diputació de Barcelona i l’Associació Tot Comerç. 

15. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’associació VIU COMERÇ per a la realització d’un projecte d’implantació 
a Vilanova i la Geltrú de la Plataforma de Comunicació i Màrqueting per a 
destinacions. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 16. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a 

l’àmbit de la Sínia de les Vaques (Clau 13) per a la regulació  del Règim 
d’usos de les finques 31, 33 i  35 del carrer de l’Àncora.  

  17. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
per a la incorporació de l’ús religiós a la finca 1-3 del carrer de la Fita del 
sector industrial Roquetes de Vilanova i la Geltrú. 

  18. Aprovació inicial del projecte de creació de “El Far, Centre d’interpretació i 
acollida turística”. 

  19. Aprovació de l’Inventari dels Béns Immobles de la Corporació.  
  20. Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2012, de 

sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, de conformitat amb la 
Resolució EMO/314/2012, de 8 d’octubre, de l’atorgament de subvencions 
en el marc del projecte Treball als Barris per a l’any 2012. 

 
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
  21. Ratificació del decret de l’Alcaldia referent a l’aprovació del conveni amb 

Nowa Reggae per a la utilització del local de la Confraria de Pescadors. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  22. Ratificació de l’aprovació de l’annex d’encàrrec de gestió dels mercadals a 

PIVSAM per incorporar els mercadals de Nadal. 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ  
 
  23. Donar compte de diferents convenis aprovats per la Junta de Govern 

Local: 



 

 

  

 
•  Donar compte de l’acord de JGL de 6 de novembre de 2012, de 

ratificació del Decret d’Alcaldia referent a l’aprovació de dos convenis 
de cessió de la carpa situada a la zona esportiva. 

•  Donar compte de l’acord de JGL de 6 de novembre de 2012, 
d’aprovació de la signatura del conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament per a l’elaboració del Pla de Mobilitat 
Urbana del municipi. 

•  Donar compte de l’acord de JGL de 6 de novembre de 2012, 
d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci “Agència 
pel Desenvolupament Econòmic del Garraf”. 

•  Donar compte de l’acord de JGL de 13 de novembre de 2012, 
d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’Associació la Ben 
Plantada, participant del projecte Portal d’Entitats de Vilanova i la 
Geltrú. 

•  Donar compte de l’acord de JGL de 20 de novembre de 2012, 
d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de residus 
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).  

•  Donar compte de l’acord de la JGL de 27 de novembre de 2012, 
d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Entitat 
Pública Empresarial “Neàpolis” i Cineclub Sala 1. 

•  Donar compte de l’acord de la JGL de 27 de novembre de 2012, 
d’aprovació de les addendes de pròrroga dels convenis de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al primer semestre de 2013.  

 
 MOCIONS 
 
  24. Moció d’ICV per a la utilització de la banca ètica en transaccions 

bancàries de l’Ajuntament. 
  25. Moció d’ICV per prevenir els desnonaments de la residència habitual. 
  26. Moció d’ICV amb relació a les execucions de constrenyiment sobre 

l’habitatge familiar d’aturats i aturades i persones amb risc d’exclusió 
social. 

  27. Moció del PSC per una escola inclusiva. 
  28. Moció del PSC en relació amb la planificació al port de Vilanova. 
  29. Moció del PSC per un pla de nous aparcaments de bicicletes. 
  30. Moció de la CUP per a la convocatòria d'un referèndum 

d'autodeterminació. 
  31. Moció de la CUP per demanar l'anul·lació del conveni urbanístic amb els 

propietaris de part dels terrenys de la Masia d'en Dimas. 
  32. Moció de la CUP de denúncia de la pressió financera sobre els 

Ajuntaments. 



 

 

  

 
 URGÈNCIES 
 

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS 

 
32 BIS 1. Aprovació, si escau, de l’acceptació d’una subvenció del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al 
finançament del Conservatori municipal de Música de Vilanova i la geltrú, 
curs 2011-2012. 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
32 BIS 2. Nomenament de la Sra. CLÀUDIA DURAN MAS com a representant 

municipal al Consorci de Serveis a les Persones, en substitució de la Sra. 
Encarna Grifell Martín. 

 
 PREGUNTES 
 
 33. Preguntes de grup municipal del PSC: 
 

• Sobre la vaga general del dia 14 de novembre. 
 
PRECS 

 
   1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 

PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Comencem aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i el primer punt és l’aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple 
extraordinari de 8 de novembre de 2012. 
 
No ens ha arribat cap esmena.  La donem per aprovada?  Sí, doncs queda 
aprovada l’acta del Ple extraordinari del 8 de novembre. 
 
S’aprova l’acta per assentiment dels presents. 
 
 

   2.  ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO COM A REGIDOR 
D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 



 

 

  

Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. ENCARNA 
GRIFELL I MARTÍN, davant el Ple de 8 d’octubre de 2012, i havent-se rebut la 
credencial per la Junta Electoral Central, expressiva d’haver estat designat 
regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. MIGUEL ÁNGEL 
IGLESIAS MONTOUTO, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria 
municipal, a l’efecte que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió 
com a regidor municipal, el secretari li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i  honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? ” 
 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS 
 
Sí, ho prometo. 
 
Bé, jo aprofitaria per dir unes paraules.  Sé que la ciutat és nodreix de les 
decisions que es prenen aquí.  El meu afany i les meves ganes és de 
participar per trobar () per a la ciutat, de sapiguer escoltar, de sapiguer 
respectar i d’aportar tot el que pugui.  Gràcies. 
 
(aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  És un plaer poder comptar amb una persona com vostè en 
aquest Ple, una persona que té ganes de treballar per a la ciutat, la ciutat on 
viu, i esperem, estic segura que aquesta etapa de la seva vida sigui 
enriquidora i que li aporti allò  ().  Moltes gràcies i benvingut a aquest Ple 
municipal. 
 

    3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE 
PLENS ORDINARIS PER A L’ANY 2013. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que es considera convenient de fixar un calendari per a les sessions de 
Ple municipal per a la millor organització del funcionament administratiu 
d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
“Aprovar el següent calendari de plens ordinaris d’aquest Ajuntament 
corresponent a l’any 2013: 



 

 

  

GENER        FEBRER    MARÇ 

             
      NOVEMBRE    DESEMBRE 
 

    1 2 3        1 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 
        30 31      

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
        

   4.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET PEL 
QUAL SE SUPRIMEIX LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL 
ALS CÀRRECS ELECTES I AL PERSONAL EVENTUAL DE 
CONFIANÇA I DIRECTIU DE LA CORPORACIÓ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
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En data 8 de novembre de 2012, la Il·lma. Sra. Alcaldessa va dictar el decret 
pel qual se suprimeix la paga extraordinària de Nadal als càrrecs electes i al 
personal eventual de confiança i directiu de la Corporació. 
 
Atès que aquest Decret ha de ser ratificat pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això es proposa l’aprovació de l’acord següent: 
 
“ÚNIC. RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa de data 8 de novembre de 2012, 
que diu literalment el següent: 
 

Atès que el Reial Decret Llei 2/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ha aprovat la reducció 
de les retribucions del personal del sector públic en les quanties que 
correspongui percebre al mes de desembre, i que tindrà com a conseqüència la 
supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents de dit mes. 
 
Atès que l’esmentada reducció no és aplicable directament a les retribucions dels 
càrrecs electes locals ni al personal eventual. 
 
Atès que les mesures promogudes per l’Administració de l’Estat tendeixen a 
culpabilitzar el personal del sector públic. 
 
Atès que es considera oportú procedir a una conducta d’exemplaritat. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Aprovar la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre 
dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON.  Aprovar la supressió d'una catorzena part de les retribucions anuals 
dels càrrecs electes amb dedicació parcial de la Corporació. 
 
TERCER. Aprovar la reducció d’una catorzena part de l’assignació anual  de les 
indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats dels membres electes 
sense dedicació exclusiva o parcial. 
 
QUART. Aprovar la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre del 
personal eventual de confiança i directiu de la Corporació. 
 
 
CINQUÈ. Comunicar-ho al Departament de Recursos humans als efectes de 
l'execució del present acord abans de finalitzar aquest any. 
 
SISÈ. Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.   Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  Bona tarda alcaldessa.   
 
Atès que el Reial Decret 2/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va aprovar la 
reducció de les retribucions del personal del sector públic en les quantitats que 
correspongui percebre al mes de desembre, i que tindrà com a conseqüència 
la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del citat mes. 
 
L’esmentada reducció no és aplicable directament a les retribucions dels 
càrrecs electes locals ni al personal directiu, així com al personal eventual de 
confiança. 
 
Entenem que les mesures promogudes per l’Administració de l’Estat tendeixen 
a culpabilitzar el personal del sector públic i al nostre entendre es considera 
que era oportú procedir a una conducta d’exemplaritat voluntària, () i 
corresponsabilitat amb els treballadors, la resta de treballadors municipals. 
 
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament primer per manifestar, evidentment, doncs el que s’hagi 
decretat treure la paga extraordinària d’aquest mes a tots els treballadors 
públics i funcionaris, tant del nostre ajuntament com de la resta d’organismes 
públics que treballen a la ciutat, poden suposar al voltant d’uns cinc millons 
d’euros, quatre millons a cinc millons d’euros de no ingressos,  i per tant de no 
activitat econòmica que possiblement es generarà a la nostra ciutat.  És un 
impacte sobre la nostra economia local, d’una bona () per al funcionament 
d’aquestes dates, però evidentment pel funcionament de l’any. 
 
Com diu i manifesta el mateix decret, és evident que la reducció de la paga 
extraordinària a les retribucions dels càrrecs electes no és obligada, i que per 
tant és en aquest cas voluntària.  En aquest cas doncs manifestar el nostre 



 

 

  

suport com a grup municipal i la nostra voluntat també de renunciar a les 
retribucions.  Sí que lamentem en aquest sentit que ni en Junta de Portaveus 
ni en cap de les Comisions en les que ens hem pogut trobar amb l’alcaldesa i 
evidentment amb el grup de govern, doncs s’hagi plantejat què volíem o se’ns 
hagi demanat concretament la nostra opinió sobre la retribució, sobre la 
renúncia a aquesta retribució, i bàsicament sobre la destinació d’aquesta 
retribució, perquè aquí no s’especifica en cap moment on anirà ingressada o 
perquè servirà aquesta atribució, cosa que sí que s’ha fet, doncs és evident, 
en paritària amb els treballadors de la casa i s’ha arribat a un acord 
concretament de destinar doncs un percentatge del 50% al banc d’aliments i 
l’altre als menjadors escolars de la nostra ciutat, igual que la vaga o les 
deduccions per la vaga. 
 
En tot cas lamentem que ens haguem de trobar doncs els grups municipals 
que voluntàriament poguessin renunciar a això, que s’hagi de fer per un Decret 
d’Alcaldia i ens hagués agradat que amb el que per a nosaltres és normal, en 
la dinàmica de funcionament de la corporació local, que és el diàleg i el 
consens, concretament doncs s’hagués plantejat aquest diàleg i aquesta 
tranquil·litat a l’hora de plantejar si volíem, primer, renunciar els grups 
municipals a aquestes aportacions, i quina destinació. 
 
En tot cas el nostre grup municipal vol i demana d’aquest Ple que el grup 
municipal d’Iniciativa les seves assignacions siguin destinades concretament 
doncs al banc d’aliments i a les beques menjadors de la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Era una intervenció per () vam demanar que ja que es retirava la paga extra de 
Nadal a les treballadores i treballadors, com a mínim també el govern també 
se la treiés.  Veiem amb sorpresa, però hi estem d’acord, que també () que 
posem a part l’assignació dels regidors a l’oposició, que són dos conceptes 
diferents, però en tot cas em sembla bé, tot i que nosaltres proposàvem per al 
pressupost de l’any que ve rebaixar en general totes les percepcions i tots els 
sous, i ara ho haurem de fer proporcionalment, diguéssim.  En tot cas ja se’ns 
ha rebaixat, una cosa era deixar de cobrar la paga de Nadal, l’altra era 
rebaixar-nos de forma permanent per una part l’assignació als grups 
municipals, però és correcte. L’únic que nosaltres ho anàvem a plantejar per 
als pressupostos de l’any que ve, però sí que entenem, no sé si hi ha alguna 
proposta o no, però on destinar aquesta supressió extraordinària de la paga 
extra de Nadal, aquesta supressió puntual de la paga extra i aquesta reducció 



 

 

  

d’una part de les percepcions dels regidors a l’oposició i als grups municipals, 
si s’ha pensat alguna destinació en concret o simplement es quedarà a la 
caixa general de l’Ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, gràcies alcaldesa.  Per manifestar en la línia del que es comentava, 
efectivament nosaltres també ens vam sorprendre quan vam veure això.  Jo li 
vull recordar, per això, que la primera petició de fer-ho d’aquesta manera va 
venir per part dels representants sindicals, que van adreçar-se a tots els 
treballadors municipals i per tant també en els grups municipals, en el sentit de 
demanar que també es fes el mateix amb els responsables polítics, als quals 
el Decret no els afecta.  Nosaltres ens vam posicionar a favor i ens sembla bé 
que es faci.  De tota manera, en la mesura que és voluntari, doncs el que es 
comentava abans, que en teoria també podeu compartir, i només manifestar 
que nosaltres volíem també que l’assignació que s’ha tret, que nosaltres estem 
d’acord que s’hagi fet perquè creiem que és de justícia, que corresponen al 
grup socialista es destinin al banc d’aliments i (). 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, molt breument.  Aquest govern va considerar que en el decurs de la 
situació actual deguda al fet de que els treballadors municipals no rebien 
aquesta paga, es va rebre també, com ha explicat el senyor Elena, un escrit 
per part dels grups sindicals, vam considerar que tots els regidors havíem de 
renunciar a aquesta paga.  Com saben, fins i tot hi ha regidors de govern que 
no cobren paga extra i també han renunciat.  Per tant, s’ha fet així i s’ha 
considerat que degut a la situació econòmica de l’Ajuntament i la previsió de 
dèficit al voltant d’uns dos millons d’euros, tal com s’ha explicat a les 
comisions, el que era coherent era destinar aquests diners a eixugar part 
d’aquest dèficit.  Per tant, aquesta és la decisió que ha pres el govern.  En tot 
cas, per tant és així, si ho desitgen ho podem comentar a la Comisió 
Informativa, però la proposta del govern és tenint en compte que hi ha un 
dèficit important, això destinar-ho a eixugar dèficit. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Perfecte.  El que llavors... si els sembla, en alguna reunió que hagi de venir 
poder parlar-ne. 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Sí, i tant, sí, sí, en podem parlar, eh?  Els hi haig de dir que es va fer per 
Decret d’Alcaldia perquè la paga extraordinària es paga a finals de novembre.  
No hi havia cap més Ple abans i per això es va fer per Decret d’Alcaldia, per 
després poder-ho aprovar en aquest Ple.  Però si ho haguéssim portat a 
aquest Ple ja hauria passat el termini, per això es va fer d’aquesta manera. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Jo puntualitzaria que () per l’explicació, hi ha regidors de govern que cobren 
d’una altra institució pública i llavors aquí cobren el que cobren els regidors de 
l’oposició.  O sigui, no és que només tinguin el sou que tenen els... sinó que 
cobren d’una altra institució pública i a més a més tenen l’aportació dels 700 
euros mensuals que també en aquest cas doncs s’ha vist retallada una part. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, de fet m’he explicat malament, em referia a que pròpiament paga 
extraordinària només la cobren els regidors que estan a dedicació completa, 
com sempre ha estat en aquesta casa, els altres no.  Està prorratejat, igual 
que les assignacions mensuals, i aquesta era l’explicació que volia fer, que a 
part de les dues persones que tenen dedicació exclusiva, la resta de regidors 
que també tenen la paga prorratejada també hi renuncien, és a dir tots.  I a 
més entenem que així havia de ser, per coherència, i per això ho hem fet 
d’aquesta manera.   
 
Senyor Elena, havia demanat la paraula. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
L’he demanat només per insistir una mica en la línia, és a dir, una cosa són els 
qui tenen una assignació que està distribuïda per assistències als plens, i els 
altres els que tenen un salari, amb independència de que sigui prorratejada o 
no.  Insisteixo, la decisió em sembla correcta, el que passa que jo volia deixar 
clar que la decisió és de cada part, és a dir, no és una decisió, hi ha un Decret 
que obliga a treure-li tota la paga extra malauradament a tots els treballadors 
públics, però als responsables polítics és una decisió que no correspon al 
govern municipal sinó que correspon a cada grup, i en aquest sentit el nostre 
grup el que manifesta és que nosaltres estem d’acord amb aquesta retirada, 
però volem que la part aquesta es destini en el banc d’aliments.  Dit això, () 
perquè tots plegats si podem fer el mateix doncs serà millor en una Comisió 
Informativa, però jo demanaria que no donem per tancat el fet d’on van.  
Naturalment la decisió que sigui treta ens sembla imprescindible. 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, d’acord.  Per això el Decret no diu on es destina i per això he 
comentat que ho podem parlar en la Comissió Informativa corresponent.  
 
D’acord?  Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
   5. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE 

L’ACCEPTACIÓ D’UN FONS COMPLEMENTARI DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PLA “XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015”. 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre 
de 2012, pel qual s’aprova l’acceptació d’un fons de prestació concedit per 
la Diputació de Barcelona, i que és literalment el següent: 
 
“PRIMER. Acceptar el fons de prestació concedit per la Diputació de 
Barcelona de resultes del pla complementari de “Suport  a la Solvència 
Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics 
Locals”, que ascendeix a la quantitat de 249.153,16 euros pel que fa a 
l’exercici 2012 i  249.153,16 euros referent a l’exercici 2013, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i manifestar la conformitat amb 
tots els termes i condicions establerts en aquell programa. 
 
SEGON. Que des de l’1 de gener fins avui l’Ajuntament ha reconegut 
obligacions pel servei d’enllumenat públic per un import de 1.335.815,92 
euros, import superior a la prestació concedida i que correspon a un servei 
mínim obligatori sense finançament finalista, per la qual cosa s’ajusta  al 
règim de concertació de l’esmentat Programa de Suport de la Diputació. 
 
TERCER. Utilitzar el model normalitzat d’acceptació i justificació que 
s’acompanya amb les bases de la convocatòria.” 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas aquí estan presentant el donar compte d’un acord que 
és plantejat en el tema de la Diputació, que és un pla de xoc a nivell de 
despesa corrent en tots els ajuntaments, en el qual emet uns càlculs 
aritmètics.  En tot cas a la ciutat de Vilanova ha donat prop de mig milló 
d’euros, dels quals es faran efectius, com ha dit el secretari, 249.000 euros 
abans del 2012 i 241.000 euros també al gener del 2013.  En tot cas és només 



 

 

  

un tràmit de donar compte respecte aquest Pla de xoc a través de la Diputació.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Alguna paraula?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies, bona tarda.  No em vull allargar gaire, però primer de tot m’agradaria 
contextualitzar una mica en quina situació ens arriba aquesta ajuda.  Ens 
trobem en una situació de crisi, d’una crisi molt important de deute, d’un deute 
en aquest Estat tant privat com públic, un deute, tant el privat com el públic, 
que estem acabant assumint els ciutadans, tots els ciutadans.  El públic, per 
motius obvis, estem assumint aquell que es pot considerar legítim o aquells 
que com a mínim alguns considerem il·legítim, que és el deute que provoca el 
propi deute, però també ens estem trobant una situació que des dels 
estaments públics, i per tant tots els ciutadans estem assumint el deute privat 
que havien contret altres.  Estem parlant dels bancs, tots estem veient la 
recapitalització aquesta dels bancs, la pseudonacionalització, i dic “pseudo” 
perquè es nacionalitza per lo dolent però no per lo bo, que és que poguéssim 
fer una gestió d’aquests bancs pública i que per tant pogués ajudar a 
empreses, a famílies i a institucions doncs a obrir l’aixeta del deute.   
 
I a sobre, en aquesta situació, ens trobem els dos grans partits de l’Estat que 
d’un dia per l’altre, sense explicar-ho a ningú, resulta que negocien canviar la 
Constitució per introduir-hi allò que anomenen l’estabilitat pressupostària.  Això 
ens ha provocat que totes les institucions, des d’aquest Ajuntament fins a 
l’Estat, passant per la Diputació i per la Generalitat, estiguin obligats abans a 
pagar el crèdit, a retornar els crèdits, a pagar l’interès abans que a pagar els 
seus treballadors, que a pagar ajudes socials, que a pagar la sanitat, o que a 
pagar l’educació.   
 
En aquesta situació ens trobem amb tot el seguit de retallades que hi està 
havent.  Per exemple aquesta setmana des de la Generalitat es plantejaven 
4.000 milions d’euros per a l’any que ve, dos dies després de que injectessin 
4.500 milions d’euros al Banc de València per regalar-lo l’endemà a la Caixa 
per un euro.  Aquest Ajuntament, ja s’ha fet públic, estem al voltant de 4 
millons i mig d’euros de retallades o de dèficit, de diferència entre ingressos i 
despesa, doncs seguíssim fent la mateixa despesa l’any que ve que la que 
hem fet aquest any. 
 
I en aquesta situació doncs ens trobem amb unes institucions, les Diputacions, 
institucions fosques, i dic fosques no perquè allà els bitllets corrin amunt i avall, 



 

 

  

sinó perquè segurament si sortim aquí al carrer i preguntem a qualsevol 
persona què fa la Diputació, doncs bé, és un forat negre, ben bé ningú ho té 
massa clar.  Sí que fa funcions, segurament algunes d’elles necessàries, però 
és una institució més que no és d’elecció directa, no?, que a partir de les 
municipals, amb uns càlculs... cadascú té la seva representació.  Una 
Diputació de Barcelona amb 600 millons d’euros de pressupost aquest any 
2012, a la qual per exemple doncs l’Ajuntament de Vilanova enguany li ha 
demanat subvencions per a diferents projectes que voregen els 4 millons 
d’euros.  Estem parlant del Museu del Far, el pas sota la via, temes de local 
polivalent, les obres a la Biblioteca Cardona Torrandell, manteniment de ciutat 
i el cobriment de les pistes esportives.  
 
Creiem, doncs, home, segurament la Diputació és l’organisme públic menys 
endeutat de tot l’Estat, són els únics que encara tenen diners, que poden... 
que no tenen el pressupost ja gairebé tot adjudicat per coses imprescindibles, 
però creiem doncs que home, potser s’hauria de fer un replantejament.  
Sembla que demanar 4 millons d’euros per inversió quan estem en la situació 
que estem, quan haurem de tenir 4 millons i escaig de retallades, i en canvi 
només ens arriben 250.000 euros per a aquest any i 250.000 euros l’any que 
ve per despesa corrent, doncs creiem que es mereix un replantejament.   
 
Segurament les inversions són importants, el pas sota la via aquest grup 
municipal ja l’ha reclamat des de fa uns quants anys, però home, potser és 
més interessant mantenir serveis que s’estan prestant des d’aquest 
Ajuntament.  Segurament en aquest moment de crisi és més important que no 
pas algunes de les inversions que, repeteixo, són interessants, són 
necessàries, però segurament en el moment actual el que és més important és 
garantir els serveis que aquest Ajuntament presta als seus ciutadans.   
 
Per tant, doncs home, tenint en compte de que el grup del govern i el grup del 
Partit Popular és qui governa com a mínim en aquesta Diputació de Barcelona, 
doncs sí que els agrairíem doncs que miressin de fer gestions perquè aquesta 
Diputació, en comptes de subvencionar part d’aquestes inversions, que com 
deia en altres moments són molt interessants, però segurament ara no serien 
prioritàries, doncs que es presioni perquè destini més diners a aquest () de 
partides que acaben anant a mantenir serveis que ja estem prestant, que no 
pas a fer inversions noves, perquè després ens podem trobar amb problemes 
com que tinguem un Museu del Far molt bonic, i tant de bo, i des de la CUP 
ens felicitem pel projecte i estarem molt contents, però clar, potser no tindrem 
diners per obrir-lo cada dia, o potser l’estiu només l’obrirem el cap de setmana, 
o... tant de bo no, però potser al mes d’abril tenim problemes per fer front als 
sous d’alguns dels treballadors de la casa, i resulta que mentrestant el ciutadà 
veu que estem fent un pas sota la via nou.  Doncs home, potser són coses 
incongruents que al final la gent no acaba entenent de com pot ser que es 



 

 

  

fagin certes inversions quan després doncs la gent gran pel botó de 
teleassistència l’ha de pagar però resulta que estem fent algunes inversions 
que podrien ser discutibles en el moment actual. 
 
Llavors, l’únic això, òbviament votarem a favor d’aquests diners que ens vénen 
per despesa corrent, però demanar que es fagi un replantejament des de la 
Diputació de Barcelona de que potser la prioritat no és gastar en certes 
inversions, sinó que ara mateix seria mantenir els serveis.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Només aclarir una miqueta el que s’ha demanat 
a la Diputació, els 4 millons d’euros que es va explicar a la Comisió 
Informativa, un 30% és per despesa corrent.  El Pla xarxa ja ho contempla així. 
 
En aquest cas nosaltres comptàvem que això era al voltant d’1.200.000. Això 
sempre és lo que es demana a la Diputació.  Segurament aquest import serà 
una miqueta menys, però sí que hi ha una part que és un 30% que serà 
despesa corrent, i a part d’això hi ha aquest Pla extraordinari que són 500.000 
euros, i també és despesa corrent.   És a dir, no estic justificant lo que fa la 
Diputació però sí aclarir que del Pla xarxa aquesta vegada és el primer cop 
que un 30% es pot demanar per a despesa corrent, i evidentment aquest 
Ajuntament ho ha demanat per a despesa corrent, eh?, la qual cosa pensem 
obtenir al voltant d’uns 900.000 euros, més aquests 500. I evidentment, tot el 
que sigui poder obtenir recursos per a despesa corrent aquest Ajuntament ho 
prioritzarà.  Ara bé, la resta és que són fons que estan destinats per part de la 
Diputació per fer obres, que no són obres tampoc, quasi tot són arranjaments i 
manteniments, que és lo que ara es prioritza, i això evidentment intentarem 
aconseguir tot lo que sigui possible, però sempre posant per davant el cobrir la 
despesa corrent, que ara mateix ens costa molt. 
 
Alguna paraula més?  Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Només era per agrair a l’alcaldesa doncs l’aclariment d’aquest grup municipal.  
Jo tenia coneixement que els diners que destinàvem per la Xarxa de Governs 
Locals d’aquest any de la Diputació de Barcelona era destinada exclusivament 
per a despesa corrent dels Ajuntaments.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, era donar compte.  Per tant, si no hi ha més paraules passem al 
següent punt. 



 

 

  

  6. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DELS 
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10, 11, 12, 13 I 16 
APROVATS PER DECRET. 

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
Data del Decret: 6/6/2012 
 
Expedient: 10/2012  Data:  01/06/2012  
 
Text explicatiu: REFORMA CASA SANTA TERESA 
 
Situació expedient:   Comptabilitzat Data comptabilització:  01/06/2012 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES        100.000,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES      - 100.000,00 
 
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D’INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS    
 
 



 

 

  

 
RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
Data del Decret: 31/10/2012 
 
Expedient: 11/2012  Data:  14/06/2012  
 
Text explicatiu: PROJECTE PATI OBERT 
 
Situació expedient:   Comptabilitzat Data comptabilització:  14/06/2012 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES            6.142,50 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES          - 6.142,50 
 
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D’INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS    
 



 

 

  

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
Data del Decret: 31/10/2012 
 
Expedient: 12/2012  Data:  11/07/2012  
 
Text explicatiu: TRANSF. IMPORT VAGA GENERAL DEL 29-3-2012 A SERVEIS SOCIALS 
 
Situació expedient:   Comptabilitzat Data comptabilització:  11/07/2012 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES           17.542,74 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES         - 17.542,74 
 
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D’INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS    
 



 

 

  

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
Data del Decret: 31/10/2012 
 
Expedient: 13/2012  Data:  31/07/2012  
 
Text explicatiu:  TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DE CULTURA I ESPORTS 
 
Situació expedient:   Comptabilitzat Data comptabilització:  31/07/2012 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES          40.533,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES        - 40.533,00 
 
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D’INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS    
 



 

 

  

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
Data del Decret: 31/10/2012 
 
Expedient: 16/2012  Data:  25/10/2012  
 
Text explicatiu: TRANSFERÈNCIES DIVERSES ÀREES I MAJORS DESPESES PER 
INGRESSOS 
 
Situació expedient:   Comptabilitzat Data comptabilització:  25/10/2012 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS         233.564,34 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES          973.000,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES         - 973.000,00 
 
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES         233.564,34 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D’INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS          233.564,34 
 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS 
_______________________________________________________________________ 
 
TOTAL MODIFICACIONS D’INGRESSOS         233.564,34 
  
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo, vol dir alguna cosa? 



 

 

  

 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas aquests expedients fan referència a una 
sèrie de grups de modificació de crèdit, el número 10, l’11 i el 13, o 
modificacions pressupostàries de diferents temes que en tot cas es van 
explicar en Comissió i que en tot cas crec que no hi haurà cap mena de dubte 
a l’hora de plantejar-los a la mateixa Comissió.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Si no hi ha cap... hi ha alguna paraula sobre aquest 
tema?  Sinó passem al.... Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només breument per recordar que una de les modificacions és pel tema de 
l’ICO, que des d’aquest grup ja ens hi hem oposat vàries vegades, però bé, 
cada vegada que surt doncs no està de menys recordar-ho, de que del 
pressupost de l’any passat gairebé 900.000 euros, amb una modificació 
pressupostària, han hagut d’anar a fer front a aquest crèdit la part proporcional 
del 2012.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte, que és una part important de la desviació que tenim en el pressupost 
2012.   
 
Si no hi han més paraules, passem al següent punt. 

 
    7. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 

NÚM. 17 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 
VIGENT. 

 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Resulta necessari suplementar determinades partides del pressupost 
municipal. Per una banda cal augmentar la consignació de l’aplicació de 
despeses dels Interessos a llarg termini a causa de la contractació dels crèdits 
per import total de 24.989.118,57 euros relatius al RDL 4/2012 de 24 de febrer, 
en el sentit que les pòlisses bancàries han meritat dos trimestres d’interessos, 
quan només s’havia previst el càrrec del darrer trimestre de l’any. 
 



 

 

  

Per altra banda el contracte de servei de neteja s’ha mantingut durant tot l’any 
mentre que s’havia previst l’adjudicació d’un nou contracte més ajustat 
econòmicament a partir d’abril del present any. 
 
En el procés d’elaboració del Pressupost municipal es va ajustara la baixa  la 
despesa corresponent als serveis de neteja viària i de jardineria, atès que 
s’estava portant a terme un estudi de reformulació i negociació econòmica 
d’aquests serveis, que finalment no ha reeixit, per la qual cosa es necessari 
afegir més consignació a aquestes aplicacions pressupostàries. 
 
Finalment l’aportació de l’Ajuntament a la Mancomunitat de Minusvàlids s’ha de 
suplementar en gairebé 14.000 euros per adaptar-se al pressupost aprovat per 
aquella entitat supramunicipal. 
 
El finançament de l’expedient es proposa amb la baixa de despeses del Capítol 
1 del Pressupost i la disminució de l’aportació a l’OAP BMVBalaguer atès que 
una persona de l’Organisme va passar a l’Ajuntament, i per altra banda amb 
més ingressos corresponent a la Participació en Ingressos de l’Estat. En 
aquest sentit la liquidació positiva  del PIE 2010 ha compensat la baixada de 
l’aportació prevista en els Pressupostos generals de l’Estat, i les quotes a 
retornar de les liquidacions negatives 2008 i 2009. 
 
Finalment cal tornar a insistir en la baixa de despeses del Capítol 1. Aquesta 
reducció d’import no incompleix la no disposició de crèdits en relació amb el 
que preveu l’article 2 del R D Llei 20/2012, de no fer efectiva la paga extra i 
bloquejar-ne el seu import. És en definitiva un saldo positiu independent de 
l’estalvi com a conseqüència de la supressió de la paga extra. 
 
Per tot això , vist l’informe d’Intervenció, es proposa:   
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 
17 que s’adjunta. 
 
SEGON. Fer constar que la present modificació, pel que fa al capítol I de 
despeses, no vulnera la no disponibilitat de crèdits per l’import previst de la 
paga extra, segons es regula a l’article 2 del Real Decret- Llei 20/2012. 
 
TERCER. Exposar al públic i seguir la tramitació reglamentària que preveu 
la legislació local vigent. 
 
QUART. Cas que no es produeixin reclamacions durant el termini de 
l’exposició, l’expedient es considerarà definitivament aprovat, i es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província un resum del mateix a nivell de capítols.”  

 



 

 

  

 
EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS núm. 17 
   
DESPESES   
   
Aplicació Suplements de crèdit Import 
   
90,011,31010 Interessos llarg termini 742.000 
02,921,22702 Neteja edificis 200.000 
53,162,2270070 Neteja viària 339.000 
53,169,2270030 Jardineria zona A 194.000 
32,320,46300 Mancomunitat minusvàlids 14.000 
  1.489.000 
   
FINANÇAMENT   
   
Aplicació Baixes de Despeses Import 
   
03,927,12000 Sous i salaris Comunicació 22.000 
04,928,15001 Noves altes 58.000 
05,130,12000 Sous i salaris Seguretat 135.000 
31,330,12000 Sous i salaris Cultura 12.000 
32,320,12000 Sous i salaris Educació 29.000 
40,151,12000 sous i salaris Urbanisme 145.000 
42,170,12000 Sous i salaris Medi Ambient 55.000 
53,169,12000 Sous i salaris S. Viaris 75.000 
  531.000 
   
31,330,41000 Aportació OAPBVBalaguer 9.000 
   
 Majors ingressos  
   
20,4200 Participació Ingressos Estat 949.000 
  1.489.000 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Resulta necessari suplementar determinades partides 
del pressupost municipal, per una banda cal augmentar la consignació de 



 

 

  

l’aplicació de les despeses dels interessos a llarg termini a causa de la 
contractació dels crèdits d’import de 24.989.000 euros, relatius al Real Decret 
4/2012, de 24 de febrer, en el sentit de que les pòlisses bancàries han meritat 
dos trimestres d’interessos, quan només s’havia previst el càrrec del darrer 
trimestre de l’any, tal com havia comentat abans el senyor Marc Font. 
 
Per una altra banda, el contracte de servei de neteja s’ha mantingut durant tot 
l’any, mentre que s’havia previst l’adjudicació d’un nou contracte més ajustat 
econòmicament a partir del mes d’abril del present any. 
 
En el procés d’elaboració del pressupost municipal es va ajustar a la baixa la 
despesa corresponent als serveis de neteja viària i de jardineria, atès que 
s’estava portant a terme un estudi de reformulació i negociació econòmica 
d’aquests serveis, que finalment no ha reeixit, per lo qual és necessari afegir 
més consignació en aquestes aplicacions pressupostàries. 
 
Finalment l’aportació de l’Ajuntament a la Mancomunitat de Minusvàlids s’ha 
de suplementar gairebé uns 14.000 euros aproximadament per adaptar-se al 
pressupost aprovat per aquella entitat supramunicipal. 
 
Seguidament el finançament de l’expedient es proposa amb la baixa de 
despeses del Capítol I del pressupost i la disminució de l’aportació a 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Balaguer, atès que una persona de 
l’organisme va passar a l’Ajuntament, i per una altra banda amb els més 
ingressos corresponents a la participació del PIE d’ingressos de l’Estat, que en 
tot cas ha sigut una liquidació positiva respecte al PIE del 2010. 
 
Aquests més ingressos han compensat la baixa d’aportacions previstes en els 
pressupostos generals de l’Estat i les quotes a retornar de les liquidacions 
negatives del 2008 i del 2009. 
 
Finalment, cal tornar a insistir en la baixa de despeses del Capítol I.  Aquesta 
reducció de l’import no incompleix la no disposició de crèdits en la relació que 
preveu l’article 2 del Real Decret 20/2012, de no fer efectiva la paga extra i 
bloquejar-se el seu import.  És en definitiva un saldo positiu independent de 
l’estalvi com a conseqüència de la supressió de la paga extra.   
 
Per tot això, en tot cas comentar de que aquest últim import s’ha produït en 
l’estalvi de no fer reposició en el tema del personal en tot cas que està de 
baixa, o en tot cas el personal que hi havia previst en el Capítol I a 
començaments d’exercici.  Per tant, l’estalvi produït, lo que en tot cas vol fer 
l’informe d’Intervenció és que no fa referència al Real Decret.  En tot cas, el 
que és la paga extra es tindria que fer un bloqueig de lo que és la partida de la 



 

 

  

nòmina extra i aquest cas no és el nostre que portem en tot cas aquí en el Ple.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Alguna paraula?  Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bona tarda a tothom.  Gràcies, senyora alcaldessa.  Més que una intervenció 
és una mica que demanem des del nostre grup municipal un aclariment al 
regidor Gargallo sobre la partida de 949.000 euros de participació d’ingressos 
de l’Estat.  L’aclariment ve donat si estem parlant de que estem en una 
desviació actual de 2 milions d’euros de l’actual pressupost, tenint en compte 
que aquests 949.000 euros no estaven comptabilitzats, per tant la nostra 
pregunta és, o l’aclariment que demanem és: la desviació del pressupost què 
són, dos milions o tres milions? 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Quan hem parlat sempre de disminució hem de parlar de disminució neta, 
després en tot cas de la clarificació dels ingressos previstos.  També hi ha 
hagut menys ingressos previstos en la de la Generalitat i d’altres organismes, 
en tot cas el tema de multes, i en tot cas també fent referència, vostè no sé si 
se’n recorda que quan vam aprovar el pressupost el plantejament de les 
quotes al 2008-2009, en principi s’anava a fer de mateix cop i finalment es va 
adreçar, en tot cas va haver un acord de l’Estat en el qual això es va disminuir 
l’import a pagar també en “x” temps.  Aquesta compensació de lo que era la 
reducció del PIE del 2008-2009 respecte als ingressos del 2010, que no van 
ser positius, no ho vam sapiguer fins a mitjans d’any del 2012, és lo que ha 
donat aquests 900 i pico mil euros de resultats.  O sigui, hi havia una part que 
era negativa i una altra part que era positiva.  Això en altres partides, com he 
dit, del capítol I el que no s’ha fet és poguer reclassificar en tot cas part 
d’aquesta deute que hem tingut o aquesta despesa que hem tingut de més, i 
en aquest cas en aquest moment el diferencial serien dos millons d’euros, que 
és lo que en tot cas és el dèficit previst per al 2012.   No sé si amb això he 
aclarit la seva pregunta.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Alguna paraula més?  
 



 

 

  

Això sí que s’ha d’aprovar, per tant passem a la votació.  Vots a favor?  Vots 
en contra?  Abstencions.  S’aprova amb els vots a favor del govern i del Partit 
Socialista i d’Iniciativa i amb l’abstenció del Partit Popular i de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8) i ICV (2) =  19 VOTS 
  Abstencions: PP (2) i CUP (3) = 5 VOTS 

 
   8. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 

DEL TRESORER I ANNEXOS D’INTERVENCIÓ 
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2012, D’ACORD 
AMB EL QUE DISPOSEN ELS ARTICLES 4 I 5 DE LA LLEI 
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MOROSITAT. 

 
El secretari llegeix: 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment  
de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents de pagament 
per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa 
llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de factures i un 
informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures pendents de 
pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint un annex amb 
una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  hagi  
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compta al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al tercer 
trimestre de 2012. 
 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el President de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 21 de novembre de 2012, es proposa: 
 
“Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’intervenció corresponents al tercer trimestre de 2012, d’acord amb el que 
disposen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 
 
 
 
 



 

 

  

INFORME TRESORERIA 
 

MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 els terminis 
de pagament resten fixats de la manera següent: 
 
Tipus Descripció Dies 
(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 

contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2010: 
 
55 

(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2011: 

 
50 

(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 de desembre de 2012: 

 
40 

(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la realització del 
contracte registrats a l’Ajuntament amb posterioritat a 31 de desembre 
de 2012: 

 
30 

 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre 
natural de 2012, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en que s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament és: 
 

Període Data Informació Nombre factures Import 

3r. Trimestre 2012 19/11/2012 1.698 8.507.077,93€ 
 



 

 

  

 
ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 

 
R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   T E R C E R   T R I M E S T R E  2012 

 
 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs el termini dels quals ha transcorregut més de tres mesos des del seu registre i 
no s’ha comptabilitzat el reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la manca de tramitació:  
 

Justificant 
Data 
document 

Data 
document 

Import 
factura Descripció 

F/2010/5074 08/11/2010 08/11/2010 7.670,00 TALLER D'IDEES PER AL NOU ESPAI PÚBLIC A L'ENTORN DE L'ESTACIÓ DE RENFE 
F/2010/5967 20/07/2010 20/07/2010 635,93 PINTURA PLOIURETA VERMELL 
F/2010/6085 31/12/2010 31/12/2010 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN: 1ER PAGAMENT 
F/2010/6134 31/12/2010 31/12/2010 1.670,70 MANTENIMENT ANUAL DELS EQUIPS STULZ. 
F/2010/6143 30/12/2010 30/12/2010 1.185,61 ARRANJAR PART DE LA TEULADA PROP. MUNICIP. CARACTERS IMPERMEABLES DE TERRAT. LLOC. PL. RAJANTA, 5 
F/2011/136 10/12/2010 10/12/2010 8.645,80 2ª PART RELACIÓ FACTURES DESEMBRE 2010: ENLLUMENAT PUBLIC. 
F/2011/703 21/02/2011 21/02/2011 941,12 COMANDA Nº 22010007901-21. CAMARA DE VIDEO-VIGILANCIA. 
F/2011/704 28/02/2011 28/02/2011 1.517,03 COMANDA Nº 22010008062-21. MANTENIMENT SERVIDORS DELL. 
F/2011/776 28/01/2011 28/01/2011 3.773,40 2º PART FACTURA: 5 DELL PORTATILS I 5 CANVIS A WINDOWS 7 PROF 
F/2011/846 07/03/2011 07/03/2011 6.726,00 IMPLANTACIÓ PLANS ESPECIALS I ESPECIFICS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
F/2011/959 17/03/2011 17/03/2011 1.049,70 MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIO I DIRECCIONAMENT DE CIUTADANS: 2011 
F/2011/995 16/03/2011 16/03/2011 18.231,00 GRUP ELECTROGEN  I CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT AUTOMATIC 
F/2011/1085 29/12/2010 29/12/2010 11.960,00 TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT DE PRIMARIA I SECUNDARIA DESENVOLUPADES: MAIG 2010 
F/2011/1095 18/03/2011 18/03/2011 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN 
F/2011/1850 20/01/2010 20/01/2010 191,40 PANCARTA ""PARTIT D'HOCKEI PER LA PAU I LA NO VIOLENCIA"" 
F/2011/2077 31/12/2010 31/12/2010 2.167,72 SERVEI TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA: CURS 2010-11: DESEMBRE. 
F/2011/3117 31/01/2011 31/01/2011 5.307,64 EQUIP DESCALCIFICACIÓ: PAVELLO DEL GARRAF 
F/2011/3439 12/07/2011 12/07/2011 1.000,00 DISPOSITIU NOCTURN DE SANT JOAN - 23/06/2011. 
F/2011/3493 01/09/2011 01/09/2011 1.000,00 DISPOSITIU ESPECIAL NOCTURN 05/08/11 
F/2011/3525 18/11/2010 18/11/2010 10.000,00 ORGANITZCIÓ I REALITZACIÓ FIRA NOVEMBRE 2010 DEL LABORATORI ESTRATÈGIC 



 

 

  

 
 
F/2011/3937 01/09/2011 01/09/2011 3.611,25 ENCOMANA DINS PROJ IMPULS, PLA OCUPA LOCAL 2011, PROJECTE 2011Y1G310373/04, XARXA TELEMÀTICA (50 %) 
F/2011/3938 01/09/2011 01/09/2011 485,80 ENCOMANA DINS PROJ, PLA OCUPAC LOCAL 2011 PROJ 2011Y1G310373/04, XARXA TELEMÀTICA, PAGA ÚNICA TREBA 
F/2011/3939 01/09/2011 01/09/2011 22.000,00 CONVENI COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PINA. 
F/2011/3940 01/09/2011 01/09/2011 22.000,00 CONVENI PER LA COL.LAB. ADMINISTRATIVA EN EL MARC DEL PROJECTE PINA. 
F/2011/4523 18/07/2011 18/07/2011 2.585,00 AGENDES ESCOLARS CURS 2011-2012 
F/2011/4830 02/12/2011 02/12/2011 7,45 CONSULTA INFORMACIÓ MERCANTIL 
F/2011/4969 15/12/2011 15/12/2011 1.159,70 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, JULIOL-DESEMBRE 2011 
F/2011/4970 15/12/2011 15/12/2011 1.140,81 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, GENER-JUNY 2011 
F/2012/13 20/11/2011 20/11/2011 4.000,00 SERVEIS TURISME 2.0, INNOVACIÓ I COMMUNITY MANAGER EN TEMES MARÍTIMS, REF. JOAN CARLES LLUCH. 
F/2012/14 15/07/2011 15/07/2011 12.020,00 ESTUDI SOBRE SECTORS EMERGENTS I AVANÇATS CAP A LES TIC, REF. EPEL NEÀPOLIS. 
F/2012/304 17/02/2012 17/02/2012 66,43 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA, COMANDA 32012000040. 
F/2012/305 17/02/2012 17/02/2012 58,13 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA DEL 2 DE GENER, COMANDA 32012000040. 
F/2012/464 29/02/2012 29/02/2012 1.209,46 REGULARITZACIÓ IPC GENER 2012 + NETEJA MERCAT AMBULANT LA COLLADA FEBRER 2012 
F/2012/528 31/01/2012 31/01/2012 26,92 GENER PARQUING CHARLIE. MOTO MATRICULA 4645FHD. 
F/2012/585 22/03/2012 22/03/2012 136,08 COMANDA 320120000243 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. DE MAR, FEBRER 2012. 
F/2012/637 01/03/2012 01/03/2012 14.985,73 MANTENIMENT I NETEJA DE LA ZONA DE JARDINERIA DEL PARC DE L´EIXAMPLE DE MAR, 13/2 AL 12/5. 
F/2012/664 01/02/2012 01/02/2012 3.540,00 PERIODE 01/11/11 - 30/04/12 
F/2012/666 04/01/2012 04/01/2012 9.901,00 QUOTA ASSOCIAT 2012 
F/2012/671 16/03/2012 16/03/2012 1.446,12 100 U. ÁNCORA 375 CU NORMAL. 
F/2012/722 31/01/2012 31/01/2012 29.994,84 SERVEI GRUA MUNICIPAL 
F/2012/724 29/02/2012 29/02/2012 29.994,84 SERVEI GRUA MUNICIPAL 
F/2012/753 30/06/2011 30/06/2011 1.990,66 10 ADHESIUS ANTILLISCANTS ESPECIALS PEL TERRA 
F/2012/774 20/03/2012 20/03/2012 370,00 PROVISIÓ DE FONS PER RECURS CONT. ADM. JUTJAT CONT. 3 BCN, C/ VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, SA 
F/2012/1077 05/04/2012 05/04/2012 1.888,00 PROGRAMACIÓ CULTURA TEMPORADA GENER-JUNY 2012 
F/2012/1288 30/04/2012 30/04/2012 15.788,40 HONORARIS PER ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DELS ELEMENTS CADASTRALS AL TERME DE VNG 
F/2012/1300 28/03/2012 28/03/2012 121,28 MATERIAL INFORMATIC JOVENTUT 
F/2012/1340 24/04/2012 24/04/2012 3.459,46 DESPESES D'ENGANXAMENT DIRECTE DE DATA 18 D'ABRIL DE 2012 AL C. ST. JOAN, 31-33, REF. COMPEX 
F/2012/1551 30/04/2012 30/04/2012 580,16 VIGILANCIA AL PAVELLO CASERNES 31/03/12 
F/2012/1564 10/02/2011 10/02/2011 968,01 SOL·LICITUD DE REGISTRE DE LA MARCA ""CAPI CENTRE ASSISTENCIA PRIMARIA INTEGRAT"" CLASSES 44 I 45 
F/2012/1565 10/02/2011 10/02/2011 570,62 SOL·LICITUD DE REGISTRE DE LA MARCA ""BARRI DIGITAL"" CLASSE 45 
F/2012/1591 05/04/2012 05/04/2012 2.877,16 OCUPACIÓ DOMINI AMB BENS MOBLES: PARC RIBES ROGES PISICINA, 31/03/12 - 09/04/12 FIRA DE SETMANA SANTA. 
F/2012/1624 18/05/2012 18/05/2012 51,38 PRESTACIÓ SERVEI PREVECIÓ ALIÉ NUM. GEVS07547/001 
F/2012/1741 01/06/2012 01/06/2012 19,11 PERSONAL: EXTENSIONS FIXES: 18/04/12 - 17/05/2012 
F/2012/1809 01/06/2012 01/06/2012 46,75 MÒBILS: 18/04/12-17/05/12: PERSONAL 



 

 

  

 
 
F/2012/1843 14/05/2012 14/05/2012 14.985,73 MANTENIMENT  I NETEJA DE LA ZONA DE JARDINERIA DEL PARC DE L´EIXAMPLE DE MAR, DEL 13/5 AL 12/8. 
F/2012/1957 23/01/2012 23/01/2012 674,96 QUOTA ASSOCIACIÓ FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA 
F/2012/1971 08/06/2012 08/06/2012 1.446,12 100 UNITATS ANCORA 375 CU NORMAL. 
F/2012/1973 06/06/2012 06/06/2012 3.761,84 PAGAMENT 2 DE 4: SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ NUM. GEVS07547/001 
F/2012/1998 01/06/2012 01/06/2012 3.540,00 PERIODE 01/MAIG/2012 - 31/OCTUBRE/2012 
F/2012/2032 13/06/2012 13/06/2012 1.181,74 PRESTACIO DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ NUM. GEVS0754/001 
F/2012/2047 20/06/2012 20/06/2012 726,00 PRESTACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ NUM. GEVS07547/001 
F/2012/2054 15/06/2012 15/06/2012 22,77 MATERIAL PROMOCIÓ: MAIG 2012 
F/2012/2080 10/01/2012 10/01/2012 12.692,89 QUOTA ANUAL 2012 CONGIAC 
F/2012/2082 18/06/2012 18/06/2012 4.826,20 TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE L'ESCULTURA ARIADNA EN EL CERCLE, ESTRUCTURA I PLACA D'ACER INOX  LLEGENDA. 
F/2012/2171 22/05/2012 22/05/2012 7.251,66 SERVEI EN RELACIÓ AL CONVENI POLICIA LOCAL: ABRIL 2012 - MARÇ 2013 
F/2012/2804 30/04/2012 30/04/2012 540,00 MERCAT DOMINICAL SERVEIS ABRIL 2012 
F/2012/3406 20/06/2012 20/06/2012 492,77 PAPER HIGIÈNIC PER ELS MÒDULS SANITARIS INSTAL·LATS A LES PLATGES. 2012. 
F/2012/3439 30/06/2012 30/06/2012 2.332,03 CONTRACTE MANTENIMENT ANUAL DE 18 PORTES AUTOMÀTIQUES. 
F/2012/3496 31/05/2012 31/05/2012 1.209,46 MERCAT AMBULANT LA COLLADA: MAIG 2012 
F/2012/3497 30/04/2012 30/04/2012 1.511,83 NETEJA MERCAT AMBULANT LA COLLADA: ABRIL 2012 
F/2012/3499 31/03/2012 31/03/2012 1.209,46 NETEJA MERCAT AMBULANT LA COLLADA: MARÇ 2012 
F/2012/3612 28/06/2012 28/06/2012 1.462,29 JUNY 2012: HISENDA 
F/2012/3678 31/01/2012 31/01/2012 179,32 GENER 12. CHARLIE. MOTO 24H MATRÍCULES: 8839GGK, 8850GGK, 9110DXG I 9099DXG. COTXE 24H. MATRÍCULA 6123BHW. 
F/2012/3679 29/02/2012 29/02/2012 179,32 FEBRER 12 CHARLIE MOTO 24H. MATRÍCULES: 8839GGK, 8850GGK, 9110DXG I 9099DXG. COTXE 24H. MATRÍCULA 6123BHW. 
F/2012/3680 31/03/2012 31/03/2012 179,32 MARÇ 12. CHARLIE. MOTO 24 H. MATRÍCULES: 8839GGK, 8850GGK, 9110DXG I 9099DXG. COTXE 24H. MATRÍCULA 6123BHW. 
F/2012/3681 30/04/2012 30/04/2012 179,32 ABRIL 12. CHARLIE. MOTO 24 H. MATRÍCULES: 8839GGK, 8850GGK, 9110DXG I 9099DXG. COTXE 24H. MATRÍCULA 6123BHW. 
F/2012/3682 31/05/2012 31/05/2012 179,32 MAIG 12. CHARLIE. MOTO 24 H. MATRÍCULES: 8839GGK, 8850GGK, 9110DXG I 9099DXG. COTXE 24H. MATRÍCULA 6123BHW. 
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ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Segons l’article 4.3 de la Llei 15/2010, en tot cas 
recordo que és la llei de morositat, estan obligats a donar trimestralment 
l’import de les factures pendents que en tot cas té l’Ajuntament pendent de 
pagar.   He de comentar que a l’informe del Tresorer s’exposa que en el tercer 
trimestre, amb data d’informació 19/11/2012, tenim 1.698 factures pendents 
de pagament, amb un import de 8.507.077’93 euros.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula?  D’acord, passem al següent punt, 
és un donar compte. 
 
 

    9. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES, 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta: 
 
Relació de fets 
 
I. Vist l'expedient número CSE/0412/RH relatiu a la contractació del servei neteja 
de les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que el Ple Municipal de data 30 de juliol de 2012 va aprovar els plecs de 
prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen l'esmentada 
contractació, amb import màxim de licitació de 1.240.000,00 € (UN MILIÓ DOS-
CENTS QUARANTA MIL EUROS) anuals, IVA a part. 
 
II. Vistes les ofertes presentades per SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, 
SA; per LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL i per 
ACCIONA FACILITY SERVICES, SA, i vist l’informe de 7 de novembre de 2012 
emès pel cap tècnic responsable del servei de Compres, Contractació i Serveis 
Generals, en el qual s’especifiquen les característiques i avantatges de la 
proposició de SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA que han estat 



 

 

  

determinants per a que la seva oferta hagi estat la preferent respecte a les dels 
altres candidats:  
 
Servicios Especiales de Limpieza, SA,  presenta una proposta en la qual es 
relacionen les tasques a desenvolupar pel personal. Descriu els serveis inclosos 
dins del servei global de neteja i detalla els treballs a realitzar en funció de la 
freqüència, fent distinció entre els diferents centres. L’oferta contempla les 
actuacions a realitzar ocasionalment per imprevistos. Presenta una fitxa de 
servei per cadascun dels edificis. Els recursos materials proposats estan 
perfectament relacionats amb la documentació tècnica corresponent. Presenta 
un llistat de maquinària adequat i té en compte les característiques de cada 
centre. També presenta un organigrama del personal. Proposa realitzar control 
presencial del personal així com la realització de 3 inspeccions setmanals. Entre 
d’altres, les millores que proposa són: bossa d’hores, substitució de catifes, nova 
fregadora elèctrica, bacteriostàtics pels lavabos, ambientadors, ús de baietes de 
microfibra, etc. Finalment, proposa un import anual de 1.233.944,16 € + IVA. 
 
Puntuació: 
- Import econòmic               53,61 punts 
- Pla de treball         14 punts 
- Millores referides a l’objecte del contracte    11 punts 
- Millores referides a Responsabilitat Social Corporativa    9 punts 
- TOTAL             87,61 PUNTS 
 
La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL,  presenta una proposta en la 
qual es relacionen les tasques a desenvolupar per les netejadores, però sense 
concreció quant a temps de dedicació. Es desconeix el material i maquinària 
assignada a cada centre. Descriu el protocol de neteja de manera genèrica. No 
aporta fitxes individuals per cada edifici. Els recursos materials estan 
perfectament relacionats i amb la respectiva documentació tècnica. La 
maquinària és adequada al servei. L’organigrama que presenta és genèric per a 
tots els clients. Proposa realitzar control presencial del personal. Aporta 
calendari de visites d’inspecció, contempla una visita setmanal a cada centre, 
una reunió quinzenal amb cada responsable i una mensual amb els 
responsables de l’Ajuntament. Entre d’altres, les millores que proposa són: 
bossa d’hores, substitució gratuïta dels bujols de recollida selectiva, substitució 
gratuïta de dispensadors, neteja de xiclets, utilització de maquinària per a neteja 
de sòcols i frontal de graons, etc. Finalment, proposa un import anual de 
1.202.800,00 € + IVA. 
 
Puntuació: 
- Import econòmic        55 punts 
- Pla de treball           8 punts 
- Millores referides a l’objecte del contracte     6,50 punts 
- Millores referides a Responsabilitat Social Corporativa   8,50 punts 
- TOTAL                  78 PUNTS 
 



 

 

  

Acciona Facility Services, SA,  presenta una proposta en la qual es relacionen 
les tasques a desenvolupar per les netejadores, però sense concreció quant a 
temps de dedicació. Presenta fitxes de centre a les quals no apareix ni horari ni 
dedicació, de nul·la utilitat per a la valoració dels serveis exigits. Les tasques de 
neteja dels especialistes són desconegudes i només apareix un total d’hores 
anuals. Realitza propostes de mostra de fitxes d’edificis en les quals es detecten 
molts errors. La planificació setmanal presentada es limita a uns rendiments 
teòrics. A les fitxes de neteja de mostra no incorpora els recursos humans 
proposats. Els recursos materials estan perfectament relacionats i amb la 
respectiva documentació tècnica. La maquinària proposada és exagerada. Les 
dedicacions setmanals per centre són insuficients en alguns casos i exagerades 
en altres, i les dedicacions no estan justificades. Entre d’altres, les millores que 
proposa són: mitjans humans de recolzament, proposta de gestió  informatitzada 
(la majoria de millores que proposa són sense valoració econòmica). Finalment, 
proposa un import anual de 1.239.876,00 € + IVA. 
 
Puntuació: 
- Import econòmic               53,36 punts 
- Pla de treball                11,50 punts 
- Millores referides a l’objecte del contracte             1 punt 
- Millores referides a Responsabilitat Social Corporativa          4 punts 
- TOTAL              69,86 PUNTS 
 
Atès que el 7 de novembre de 2012 es va fer el requeriment a l’empresa 
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA i que en el termini de 10 dies 
hàbils ha presentat la documentació preceptiva, ha constituït la garantia 
definitiva, que puja la quantitat de 61.697,21 €, i ha fet l’ingrés de l’import dels 
anuncis de licitació.  
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple Municipal l’adopció 
del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa  SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA 
amb CIF A-08350621, el contracte del servei de neteja de les dependències, 
edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
termini de 4 anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més, pel 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i amb tramitació ordinària 
d’acord amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, per un import de 
1.233.944,16 € (UN MILIÓ DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) anuals (IVA a part), 
segons les seves ofertes econòmiques i tècniques que consten a l’expedient. 
 



 

 

  

La totalitat de la despesa econòmica anual anirà imputada a l’aplicació 
pressupostària que correspongui de l’exercici 2013, ja que l’inici del contracte 
està previst per l’1 de gener del 2013. 
   
SEGON. Notificar l’adjudicació a SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA i 
a tots els licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir a 
l’empresa adjudicatària perquè passats quinze (15) dies hàbils, a comptar del 
següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
 
TERCER. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Respecte al contracte anterior s’ha d’afegir que s’han 
afegit els CEIPs, l’edifici de l’IMET, l’auditori, Can Papiol, els centres cívics de 
la Geltrú i el Molí de Vent i els lavabos i vestidors de temporada en tot cas de 
baix a mar i els lavabos fixes de les platges.  A més a més es preveu la 
reobertura de la Casa de Santa Teresa i també del CRIA, a banda de les 
dependències que es traslladen de lloc: Promoció, Tresoreria i Intervenció, 
que queden més o menys compensades.  Queden incloses neteges 
extraordinàries com la neteja dels edificis de la plaça de la Vila: Ajuntament, 
Casa de Cultura, Biblioteca Joan Oliva i Casa Olivella després de les 
Comparses.  També estan incloses des del contracte les primeres 
intervencions de neteja per concepte o final d’obres o vinculades a una () per 
trasllat de dependències.   
 
Així mateix, dins de la () s’afegeix el servei i manteniment dels 156 
aproximadament contenidors d’unitats higièniques femenines que han sigut 
repartits pels lavabos de tots els edificis municipals.   
 
Tenint en compte de que aproximadament el cost global –abans estava 
discernit en dos contractes- era aproximadament de 2.100.000 euros, i que la 
plica finalment ha sigut per 1.500.000, arrodonint, aproximadament 30.000 
hores, hem de plantejar que amb tot això estem fent un estalvi d’uns 600.000 
euros anuals en lo que és l’Ajuntament. 
 
La concreció de les hores a edificis s’ha fet amb l’empresa licitadora.  
L’Ajuntament en tot cas ha establert les freqüències de neteja als estàndards 
d’allò que pensem que podia ser amb més periodicitat o amb menys 



 

 

  

periodicitat.  Naturalment hem volgut que realment es plantegin, sobretot el 
que és la part de l’edifici municipal, unes especificacions de neteja més 
llargues i lo que són els usos més continus, pues el continuar la mateixa 
periodicitat que s’estava plantejant fins al moment. 
 
La durada de contracte serà finalment quatre anys, amb la possibilitat de fer 
dues pròrrogues, com en qualsevol plica.  I en tot cas destacaria les diferents 
clàusules que s’han tingut en compte i en tot cas no mantenir la plica anterior.   
 
La primera s’ha introduït la clàusula de confidencialitat, tant en la relació 
empresa-ajuntament com en la relació empresa-treballadors, cosa que abans 
no tenia l’anterior plica i en tot cas estaven al descobert a lo que podria ser el 
tema del tractament de protecció de dades.   
 
S’ha introduït a cost assumit per la contracta, el sistema de control de 
presència dels treballadors, treball realitzat per una tercera empresa que 
certifica que la informació no es pot manipular i que és de lliure accés en el 
tema de l’accés a través d’internet. 
 
S’han introduït () exigibles d’RSC vers i de compra ètica en la corresponent 
valoració de puntuació, així com de mesures d’estalvi energètic en el 
desenvolupament de la seva feina. 
 
I per últim, el compromís de l’adjudicatari de subcontractar un 2% de l’import 
de la contracta a empreses d’inserció laboral o centres especials de treball, 
concretament en formació de treball. 
 
Comentar que també a títol de gestió es plantejarà a través de la figura del 
product manager, a l’igual que es treballa en altres pliques, cosa que fins al 
moment en aquesta plica no s’havia plantejat i que tindrem una persona a la 
que podrem dirigir-nos directament, el que tinguem en tot cas qualsevol 
problemàtica i tindre qualsevol incidència.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament... en tot cas sí que demanaria disculpes perquè no vaig assistir 
segurament a la Comisió Informativa on es va informar de la resolució de la 
plica, però en tot cas simplement una pregunta, si me la pot doncs contestar 
ara el senyor Gargallo, ja que té tot el coneixement evidentment de les 
condicions que s’han fet en el Plec de condicions. 



 

 

  

 
Bàsicament aquesta reducció de 30.000 hores, suposa reducció laboral de 
treballadores i treballadors? 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Que jo sàpiga, en aquest moment lo que s’ha fet... hi ha hagut tres persones 
que em penso que han agafat la jubilació voluntària i en tot cas en aquest 
moment estarem pendents de lo que plantegi la companyia respecte la 
situació de l’empresa.  No sabem si hi hauran baixes o no hi hauran baixes, 
però en principi no es descarta que hi pugui haver alguna baixa extensiva.  Pel 
moment, segueixo dient de que s’han fet baixes voluntàries i així hi ha hagut 
res persones que s’han jubilat i a partir de llavors suposo que en tot cas es 
negociaria amb els treballadors les diferències que hi puguin haver. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar que el nostre grup no votarà favorablement 
l’aprovació d’aquesta plica, bàsicament perquè normalment els retalls i els 
estalvis van a compte evidentment d’hores i en tot cas de llocs de treball.  I en 
tot cas tampoc veiem clarament si el govern té al cas quines reduccions 
laborals contemplarà aquesta plica.  Com constantment estem demanant a les 
Comisions Informatives que quan hi ha alguna rebaixa o estalvi que es pot fer 
en prestació de serveis amb concessions administratives i amb pliques.  
Primer de tot demanaríem i estem demanant constantment a la Comisió 
Informativa quines conseqüències laborals tenen per a aquests treballadors 
indirectes que hi ha de l’Ajuntament, en aquest cas veig que encara no se’n 
sap realment tres baixes segures que hi han hagut, en tot cas diuen que són 
voluntàries,  i encara no se saben realment les conseqüències d’aquestes 
30.000 hores de rebaixa.  En tot cas el nostre grup votarà en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Votarà en contra o s’abstindrà? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Sí, senyor Arrufat. 
 
 



 

 

  

QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup de la Candidatura d’Unitat Popular, com ja vam fer en la 
darrera gran plica que es va portar en aquest Ple ara fa dos anys sota el 
govern tripartit i s’externalitzava o es tornava a externalitzar diguéssim la 
gestió d’un servei bàsic de la ciutat a una empresa, una multinacional de la 
construcció, en aquest cas tornem al mateix cas, tornem a externalitzar-ho a 
una multinacional de la construcció, de les que ens han dut a la crisi, de les 
que continuen manegant la no sortida de la crisi.  En aquest cas és Fomento.   
 
Nosaltres no entenem com a lògic ni com a coherent que un ajuntament en 
aquesta situació, i després de la crisi que hem de passar, continuï com va fer 
l’anterior govern apostant per les multinacionals de la construcció per a la 
gestió dels seveis bàsics de la ciutat.  Entendríem més lògic municipalitzar el 
servei, molt més humà i més democràtic.  Patim, a més a més, perquè això no 
acabi en els propers anys.  És obvi que si el capital especulatiu s’està fixant 
als nostres serveis públics no és a fi de bé de tots nosaltres, sinó que és a fi 
de bé seu, i patim bastant perquè en els propers mesos no sigui contra 
aquests serveis públics municipals, aquells serveis bàsics que s’estan passant 
un darrere l’altre, o estan continuant un darrere l’altre a ser gestionats per 
multinacionals de la construcció, que no ens portin també a la ruïna d’aquests 
serveis públics bàsics.  I òbviament, com que el sistema de pliques, que abans 
es defensava com gairebé infalible, a la que l’Ajuntament està tenint dificultats 
de pagament, etc., i per tant s’està tibant de la capacitat financera d’aquestes 
empreses cauen, una darrere l’altra, les condicions de la plica, perquè 
òbviament s’ha de renegociar permanentment en favor d’aquestes empreses i 
en contra del benefici públic, no és un sistema que nosaltres considerem ni 
tan sols fiable.  És a dir, les condicions que ara s’hauran pactat s’hauran 
d’anar modificant permanentment per la incapacitat de l’Ajuntament de fer 
front als pagaments, i per tant nosaltres, igual que vam fer quan es va posar el 
servei de la brossa en mans de Sacyr Vallehermoso, en aquest cas és 
Fomento i també hi votarem en contra, per principi ideològic. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Alguna paraula més?  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies alcaldesa.  El grup municipal del Partit Popular valorem que 
la despesa serà inferior () terme, també exigim que el servei bàsic sigui fet i 
per al bé de la ciutat i en aquest cas valorem que d’acord com estan les 
arques municipals en el tema de liquidesa i que el contracte que s’ha fet amb 



 

 

  

aquesta empresa pues no sufragarà una despesa més gran que la que 
existeix actualment, nosaltres votarem a favor.   
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, jo de la pregunta que ha fet la senyora Sánchez he volgut deduir que el 
que vostè deia no era que hi haguessin pèrdues de llocs de treball, sinó que 
no tenien clar si hi haurien més baixes de persones per jubilació o així.  
Nosaltres recordo que ens vam abstenir en l’aprovació del plec de la plica i 
ens vam abstenir en el ben entès de que no teníem clar si això suposava o no 
la pèrdua de llocs de treball.   
 
Ara vostès ho han de saber, perquè han valorat l’oferta de l’empresa aquesta 
SELSA, i per tant, en la mesura que l’han valorada sabran si hi ha reducció de 
plantilla o no. 
 
ALCALDESSA 
 
Nosaltres lo que hem fet en tot cas és veure la capacitat que disponien a nivell 
de poguer fer una plica, a nivell d’import, a nivell de la neteja dels serveis 
generals.  A més a més és el primer any que s’han fusionat totes les diferents 
neteges que hi havien en tot cas a nivell municipal.  Crec recordar, i com els 
he comentat abans estaven en diferents partides amb diferents proveïdors, i 
aquesta vegada s’han unificat.  I lo que no li puc dir és en tot cas què és lo 
que farà l’empresa.  Nosaltres contractem un màxim d’hores amb la capacitat 
que podem pagar i no sé què és lo que farà l’empresa, jo no sé si realment hi 
hauran gent que acomiadaran, si hi hauran temes de plusos, si hi hauran 
temes de negociació.  En tot cas és un tema que ha de plantejar l’empresa 
directament amb els treballadors.  Jo li dic en tot cas que el que planteja 
aquesta plica és lo que té la capacitat municipal per pagar aquest Ajuntament. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdonin el diàleg, eh?, però és per... nosaltres vam... és a dir, la voluntat de 
l’Ajuntament és que no hi hagi pèrdua de llocs de treball.  
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
La voluntat, naturalment, sempre ha sigut per part d’aquest govern és no 
perdre llocs de treball.  Però està ben clar de que si reduïm una certa part, 



 

 

  

pues jo no sé si en tot cas s’haurà de plantejar mesures de la manera que 
sigui. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, en tot cas sabent... hi ha un compromís, no?, del govern municipal de que 
no es perdin llocs de treball.  I hem vist... nosaltres hem mirat l’expedient, hem 
vist que hi ha un informe per part dels serveis tècnics que diuen que està 
correcta la plica de l’empresa aquesta.  És evident que si sortís que no, es 
poden derivar responsabilitats de l’Ajuntament amb relació a aquesta empresa 
i en conseqüència nosaltres ens abstindrem, en el ben entès que hi ha el 
compromís del govern de que no hi han reduccions de plantilla. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Elena.  Passem a la votació.  Alguna paraula més? No?  
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor del govern i del Partit Popular, els vots en contra de la 
CUP i d’Iniciativa i l’abstenció del Partit Socialista. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9) i PP (2) = 11 VOTS 
   Vots en contra: CUP (3) i ICV (2) = 5 VOTS 
   Abstencions:  PSC = 8 VOTS 
 
 

 10. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ CASA D’EMPARA PER A 
L’ANY 2012. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La Fundació Casa d’Empara és una entitat que porta a terme tasques 
referides a l’acolliment de les persones grans i a l’atenció d’aquelles que es 
troben en dificultats econòmiques, participa en la Mesa d’Entitats Socials i fa 
accions per a la inclusió social de les persones en situació precària. També és 
titular del centre de dia per a gent gran “Magdalena Miró”; aquest centre és de 
caràcter assistit, i té una capacitat per a 25 persones. 
 
El transport adaptat fa possible l’assistència a un centre de dia a persones 
amb mobilitat reduïda, que no estan en condicions de romandre soles al seu 
domicili durant el dia. 
 



 

 

  

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en el foment d’actuacions 
que incideixin en la millora de l’autonomia de les persones grans, i que 
permetin que aquestes persones puguin passar el màxim de temps en el seu 
entorn domiciliari, evitant o endarrerint l’internament a centres residencials, i 
estima que la col·laboració amb entitats que tinguin una coincidència 
d’objectius pel que fa a l’atenció de les necessitats socials de la gent gran 
permet mantenir els recursos existents i donar suport a les entitats que 
ofereixen serveis d’àmbit social. 
 
La coordinadora d'Àrea de Serveis Socials, Salut i Convivència ha emès un 
informe que s’adjunta a l’expedient, i que dóna raó dels motius d’interès 
públic, social i econòmic per a la signatura d’un conveni de col·laboració. 
Per això, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració, que s’adjunta, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Casa d’Empara, per a l’any 
2012, per motius d’interès públic i social.  
 
SEGON. Atorgar a la Fundació Casa d’Empara 8.400 € (vuit mil quatre-cents), 
com a contraprestació econòmica a l’esmentat conveni. Aquesta quantitat 
anirà amb càrrec a la partida 35.230.48000 del pressupost de despeses 
vigent. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni i altra 
documentació necessària per a la formalització d’aquest acord.” 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ 

CASA D’EMPARA PER A L’ANY 2012 
 

Vilanova i la Geltrú,       
 
R E U N I T S 
 
D’una banda, l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de la Junta de Govern 

Local de data      , assistida pel Sr. Isidre Martí i Sardà, secretari de la corporació. 

I d’altra, el Sr. Jaume Dallà i Huguet, gerent de la Fundació Casa d’Empara. 
 
Ambdues parts actuen en virtut de les facultats que tenen conferides, es reconeixen 
mútua capacitat per actuar i 
 



 

 

  

M A N I F E S T E N 
 
Primer.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou programes d’atenció a la 
vellesa per contribuir a la conservació de les seves facultats psíquiques i físiques, 
com també la seva integració social. 
 
Segon. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol fomentar aquelles actuacions que 
permetin prevenir processos de pèrdua d’autonomia i que possibilitin que les 
persones grans passin el màxim de temps en el seu entorn, evitant o retardant els 
internaments. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol col·laborar amb aquelles entitats 
coincidents amb els objectius d’actuació del benestar de les persones grans i, en 
especial, amb aquelles que contribueixin a atendre les necessitats socials. 
 
Quart. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la tasca que la Fundació Casa 
d’Empara fa a la nostra ciutat, especialment amb l’acolliment de les persones grans i 
en l’atenció de les que es troben en dificultats econòmiques. 
 
Cinquè. La Fundació Casa d’Empara disposa del Servei de Centre de Dia Magdalena 
Miró per a la gent gran, de caràcter assistit, que s‘ubica a la rambla de Josep Tomàs 
Ventosa núm. 20, planta baixa, i comparteix serveis amb la residència en les 
condicions establertes pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat 
de Catalunya. Està inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 
amb el número S002200, i és Centre Col·laborador de l’ICASS.  El Centre de Dia 
acull 25 persones, en horari diürn, de dilluns a divendres. 
 
Sisè. La Fundació Casa d’Empara realitza el projecte intern del Centre de Dia i 
gestiona els recursos necessaris per desplegar les funcions del servei: fisioteràpia, 
animació sociocultural, activitats, etc. 
 
Setè.  El Centre de Dia necessita de transport especial per a les persones amb 
dificultats de desplaçament per a l’acompanyament diari al centre i el retorn al 
domicili.  
 
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts signen els presents 
 
 

P A C T E S 
 
Primer. La Fundació Casa d’Empara acollirà, en la mesura del possible, aquelles 
persones grans amb una situació social greu, que requereixen l’estada en un centre 
de dia o bé en un equipament residencial, que li derivin els Serveis Socials de 
l’Ajuntament. Aquesta estada s’entendrà temporal mentre no es tramiti l’accés al 
Sistema Català per a l’Autonomia i atenció a la Dependència (SCAAD) i, en aquests 
casos, l’Ajuntament es farà càrrec del percentatge del preu estipulat per plaça pública 
que no pugui aportar l’usuari. 
 



 

 

  

Segon.  La Fundació Casa d’Empara lliurarà a l’Ajuntament un informe memòria 
anual del funcionament de la residència i centre de dia, així com del servei de 
transport adaptat que utilitzen alguns dels usuaris.  
 
Tercer. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aportarà la quantitat de 8.400 € (vuit mil 
quatre-cents euros) com a contraprestació econòmica al conveni i en concepte de 
despeses de transport adaptat.   
 
Quart.  S’estableix una Comissió de seguiment del Centre de Dia que està formada 
per: 

. 2 membres de l’Ajuntament que seran designats per Decret Municipal  

. 2 membres de la Junta de la Fundació Casa d’Empara  
                 
Les funcions de la comissió de seguiment són: 
                 . seguiment del servei 
                 . avaluació memòria anual. 
 
La Comissió es reunirà amb la periodicitat que acordin els seus membres i el seu 
funcionament s’establirà igualment per acord dels seus membres. En cas de 
discrepàncies la periodicitat i el funcionament de la Comissió serà establerta per 
Decret Municipal. 
 
Cinquè. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de 
mesures alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la comunitat per 
aquelles persones sancionades des de l’Ajuntament, o bé per aquells joves i adults 
que els han imposat  penes de prestacions en benefici de la comunitat des de l’àmbit 
judicial.  Aquesta col·laboració té el seu marc d’actuació en l’acord de Ple de data 
8/5/06 sobre Substitució del pagament de les sancions previstes als infractors de les 
ordenances municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels 
danys i perjudicis creats al patrimoni municipal per mesures educatives i/o en benefici 
de la comunitat, i es basa en els pactes següents: 
 

a) L’entitat s’ofereix per col·laborar en la prestació de serveis en benefici de la 
comunitat en les activitats del seu àmbit d’actuació, entesos sempre com la 
reparació del dany causat a la comunitat a causa alguna acció incívica 
realitzada per la persona infractora. 

 
b) L’entitat manifesta que disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 

civil per al conjunt de les seves activitats, entre la que s’inclourà aquesta. 
 

c) L’activitat, que serà pactada prèviament, mai serà substitutiva d’un lloc de 
treball, ni serà retribuïda, ni excedirà d’una jornada laboral de 7 hores. 

 
d) L’entitat es responsabilitzarà de facilitar, dirigir i supervisar la correcta 

realització de l’activitat. 
 

e) L’entitat col·laboradora es compromet a designar una persona de referència 
que serà qui farà el seguiment directe de la mesura d’acció educativa i/o 



 

 

  

servei a la comunitat que s’estableixi i, en cas de qualsevol incidència, l’entitat 
informarà a la persona responsable del Projecte. 

 
f) La Regidoria de Serveis Socials garantirà la supervisió de l’activitat i la 

resposta davant de qualsevol incidència, de forma directa o a través del 
Consorci de Serveis a les Persones en compliment dels acords subscrits amb 
aquest. 

 
g) Ambdues parts garanteixen la privacitat i la confidencialitat de les dades amb 

les que es treballi en el marc de la legislació vigent. 
 
 
Sisè. La Fundació Casa d’Empara es compromet a fer constar en totes les 
publicacions i informacions de tipus divulgatiu que es tracta d’un servei “amb el suport 
de  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”. 
 
Setè. La duració prevista del present conveni s’estableix únicament i exclusivament  
per a l’any 2012. 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, ambdues parts signen el present conveni que 
s’estén per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data de l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bona tarda.  De tothom és conegut els objectius que té 
la Casa d’Empara, l’activitat a la que es dedica i que porta molts anys ja 
desenvolupant-la a la nostra ciutat.  De fet, és una entitat doncs de solvència 
contrastada en el camp de l’atenció a la gent gran, la discapacitat o les 
persones amb dificultat econòmica.  També és una entitat que participa de 
forma molt activa en la Mesa d’entitats socials de la ciutat.   
 
Per altra part, aquest conveni és com el dels darrers anys, per un import de 
8.400 euros i una durada d’un any, fins al 31 de desembre d’aquest any, i 
bàsicament el que subvenciona és les despeses del transport adaptat de les 
persones que assisteixen al Centre de Dia.  Però aquest conveni també ens 
permet garantir, en la mesura del possible, situacions greus en les que es 
poden trobar persones que necessiten realitzar una estada pont en una 
residència abans de poder entrar en el sistema català d’atenció a la 
dependència.  I per tant amb aquest conveni la Casa d’Empara també ens 



 

 

  

garanteix poder acollir aquestes persones mentrestant no poden tramitar 
l’accés per la via pública. 
 
També per altra part conveniem la participació de l’entitat en el que és el 
programa de mesures alternatives d’acció educativa, o serveis en benefici de 
la comunitat,  per a les persones que han estat sancionades tant per 
l’Ajuntament com en l’àmbit judicial, per tal que puguin desenvolupar aquestes 
mesures alternatives a la Casa d’Empara.  I és per aquests motius que 
demanem el vot favorable. Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Vagi per endavant el vot favorable de la CUP.  Només que en la reflexió de 
com reduir costos de l’Ajuntament i com fer... la Casa d’Empara no només rep 
diners a través d’aquest conveni, sinó que els rep també a través del lloguer 
que l’Ajuntament paga per la comissaria de la Policia Nacional a la plaça dels 
Cotxes, que òbviament ja no té pràcticament cap funció, i que amb una 
previsió en els propers anys, si pogués alliberar-se aquell edifici de la 
Comissaria de la Policia Nacional bàsicament per la via de que se’n tornin a 
casa, tindria la Casa d’Empara un bé immoble important allibertat, diguéssim, 
al centre de la ciutat que podria bàsicament suplir aquesta aportació de 
l’Ajuntament, fer més... i així estalviar diners diguéssim per a la resta de coses 
importants a l’Ajuntament, en el sentit... vull dir que és una operació entre 
política i privada, però en tot cas nosaltres insistim en aquest... en tancar 
aquesta comissaria i que això, que és de la Casa d’Empara, pugui en tot cas 
finançar la pròpia Casa d’Empara, que fa una funció social important i a poder 
ser sense tanta aportació de l’Ajuntament, que no és molta, però en tot cas 
tots els diners són importants ara mateix a l’Ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyor Arrufat.  Estem treballant en solucionar aquesta 
problemàtica, que és un tema que fa temps que porta i s’estan fent avanços, 
encara que no ho tenim totalment resolt.   
 
Alguna paraula més?  Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 



 

 

  

11.  SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL SUPORT A LA 
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA EN RESPOSTA ALS EFECTES DE 
L’HURACÀ SANDY AL SEU PAS PEL CARIB: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Atès que l’huracà Sandy des del dia 23 d’octubre ja ha causat nombroses 
pèrdues humanes i materials a diferents països del Carib. L’huracà és un 
desastre que se suma a la crisi aguda i sostinguda que pateix Haití. Pel que fa 
a Cuba, l’orient de l’illa ha patit pèrdues significatives sobretot en 
infraestructura econòmica, social i habitacional, també en zones on el Fons 
treballa des de fa anys.  
  
Atès que el Fons Català té experiència de treball amb municipis d’aquests 
països, acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i 
fent èmfasi en la necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i 
construir ciutadania activa i institucions locals fortes. 
  
Atès que el Fons Català ha posat en marxa una campanya d’emergència dins 
la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar suport als esforços 
que els propis països han començat a dur a terme amb l’acompanyament de 
la cooperació internacional. 
  
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència iniciada pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament  en resposta  als efectes de l’huracà 
Sandy al seu pas pel Carib: fase de reconstrucció. 
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de 2.000 euros. Aquest pagament anirà a 
càrrec de la partida 07.169.48000 de Cooperació. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n 
puguin derivar.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Bé, com saben, la partida de Cooperació 
d’aquest Ajuntament, que és un 1% dels ingressos de l’Ajuntament, té previst 
un 5% per a ajuts d’emergència, que s’han de portar al Ple però són ajuts 
d’emergència.  Bé, l’huracà Sandy va tenir molt de ressò mediàtic, com 
recordaran quan va passar... pel seu pas per Nova York, però abans havia 



 

 

  

causat ja nombrosos danys i pèrdues humanes i materials de diferents països 
del Carib.  Per aquest motiu el Fons Català de Cooperació va posar en marxa 
una campanya i aquest Ajuntament, que forma part del Fons Català de 
Cooperació, proposa destinar 2.000 euros d’aquest fons que té l’Ajuntament 
per a ajuts d’emergència, a aquesta campanya per pal·liar els efectes de 
l’huracà Sandy al seu pas pels països del Carib.  Aquesta seria la proposta. 
 
Paraules?  Sí senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No afegiré res més respecte l’atenció mediàtica que va merèixer l’huracà 
Sandy al seu pas per la capital del món occidental, i la de l’estació que portava 
dies abans, que va ser bastant amagada pels mitjans de comunicació, però 
bueno, bàsicament el sistema de valors que tenim malaudadament.  Però jo la 
preocupació és: és una campanya d’emergència i els pagaments de 
l’Ajuntament diguéssim que molt emergents no són.  Vull dir, no sé si s’ha fet 
ja aquest ingrés o no, si es procurarà donar-li la màxima prioritat perquè tingui 
aquest efecte? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, evidentment.  Dintre de les dificultats que tresoreria que tots coneixem, 
això es liquidarà amb la màxima urgència. 
 
Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a favor? S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
 12. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DEL DECRET 

D’INCLUSIÓ DEL BÉ MOBLE “LA VELA” A L’INVENTARI DE 
BÉNS PATRIMONIALS MOBLES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
En data 13 de novembre de 2012, la Sra. Alcaldessa va signar el següent 
decret: 

“DECRET DE L’ALCALDESSA 

Relació de fets: 
 



 

 

  

Aquest Ajuntament té la intenció de procedir a la cessió gratuïta al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya del bé patrimonial 
moble de propietat municipal conegut amb el nom de «La Vela», perquè la dita 
institució la dediqui a un projecte de circ nacional. 
 
Fonaments de dret: 
 
Emès informe de data 12 de novembre de 2012 pels Serveis tècnics municipal 
en el qual es fa la descripció física d’aquest bé i la seva valoració econòmica a 
l’objecte de ser inclòs a l’inventari de béns de la Corporació amb caràcter 
patrimonial d’acord amb els articles 105, 106 i 103 del decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens locals, així 
com l’informe emès pel departament de Cultura d’aquest Ajuntament contenint 
els apartats 49.2.a) i b) de l’abans esmentat reglament, cal sotmetre 
l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies abans d’elevar al 
Ple la proposta corresponent, d’acord amb els articles 211 i 212 del Decret 
Legislatiu 2/2002, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la inclusió del bé moble denominat “La Vela”, a l’inventari de 
béns patrimonials mobles de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que es 
descriu de la següent manera: 
 
VELA GRAN (Característiques generals: Superfície: 615 m2; Aforament: 500 
persones; Annexa 3; plànols de La Vela)  
 

1.- Estructura de la Vela (Fabricant ARCADE RECEPTION): 
 
    4 màstils de 35 cm de diàmetre i 12,40 m l’alçada. 
    74 peus drets de 6 cm de diàmetre i 2,7 m l’alçada. 

6 perxes de 5,80 m d’alçada i 18 cm de diàmetre 
1 cúpula de 9 x 0,9 x 1,6 m a 10 m d’alçada 
2 travessers superiors de 8 m 
74 claus d’acer 120 cm 
8 tilfors de tir per a màstils + 2 auxiliars  
8 bases de 3 claus per a tilfors  

 
2.- Acabat de la Vela  tipus “chapiteau” (Fabricant ALBAN) 
 
    Color: exterior vermell blanques, interior blau. 
    Classificació ignífug: M2 
    Superfície màxima: 615 m2 i 28 m de diàmetre. 



 

 

  

    74 tensors cria 
 
3.- Grades semicirculars (Fabricant Société CMF-Monsieur Masson): 
 
    4 mòduls grades 536 persones 
    7 fileres 
    30 escaletes 
    Seients bancada 
    35 cadires 
 
Aquest apartat del present decret s’haurà de ratificar a la propera sessió 
plenària d’acord amb l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals 
de Catalunya.  
 
SEGON. Sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies, l’expedient 
de cessió gratuïta del bé patrimonial municipal conegut amb el nom de «La 
Vela» al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè el 
dediqui a les finalitats de projecte de circ nacional. Aquesta informació es farà 
pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i al Butlletí Oficial de la Província, com també al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Disposar que, un cop expirat el termini d’informació pública i abans 
d’elevar la proposta que correspongui al Ple municipal, l’expedient sigui 
tramès al Departament de Governació de la Generalitat.” 
 
Atès que l’apartat primer de l’esmentat decret s’ha de ratificar per l’Ajuntament 
en Ple, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 
“RATIFICAR l’apartat primer del Decret d’alcaldia de data 13 de novembre de 
2012, que literalment diu: 
 
PRIMER. Aprovar la inclusió del bé moble denominat “La Vela”, a l’inventari de 
béns patrimonials mobles de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que es 
descriu de la següent manera: 
 
VELA GRAN (Característiques generals: Superfície: 615 m2; Aforament: 500 
persones; Annexa 3; plànols de La Vela)  
 

1.- Estructura de la Vela (Fabricant ARCADE RECEPTION): 
 
    4 màstils de 35 cm de diàmetre i 12,40 m l’alçada. 
    74 peus drets de 6 cm de diàmetre i 2,7 m l’alçada. 
    6 perxes de 5,80 m d’alçada i 18 cm de diàmetre 
    1 cúpula de 9 x 0,9 x 1,6 m a 10 m d’alçada 



 

 

  

    2 travessers superiors de 8 m 
    74 claus d’acer 120 cm 
    8 tilfors de tir per a màstils + 2 auxiliars  
    8 bases de 3 claus per a tilfors  
 
2.- Acabat de la Vela  tipus “chapiteau” (Fabricant ALBAN) 
 
    Color: exterior vermell blanques, interior blau. 
    Classificació ignífug: M2 
    Superfície màxima: 615 m2 i 28 m de diàmetre. 
    74 tensors cria 
 
3.- Grades semicirculars (Fabricant Société CMF-Monsieur Masson): 
 
    4 mòduls grades 536 persones 
    7 fileres 
    30 escaletes 
    Seients bancada 
    35 cadires 
 
Aquest apartat del present decret s’haurà de ratificar a la propera sessió 
plenària d’acord amb l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals 
de Catalunya. “ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda, bona tarda a tothom.  Gràcies alcaldesa.  De fet és això, és 
incloure aquest equipament “La Vela” en l’inventari de béns patrimonials 
mobles de l’Ajuntament per poder fer el tràmit de cessió a la Generalitat i que 
la Generalitat finalment el pugui ja aportar a una ciutat o a... bàsicament sí, a 
una ciutat, que n’hi han unes quantes que estan proposant i aportant projectes 
de circ de país i així és tal com havíem quedat en la negociació que s’havia 
portat amb la Generalitat per al desmuntatge i per al transport d’aquest 
equipament allà on finalment la Generalitat ho destini, però prèviament s’ha de 
fer aquest procés administratiu d’incloure’l dintre de l’inventari de béns 
patrimonials de l’Ajuntament per així poder-ho fer, cosa que no estava feta per 
poder-ho fer aixins administrativament com correspon. 
 
 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies alcaldesa, bona tarda.  Bé, jo en referència a aquest punt primer 
tindria una pregunta, que si ha calgut ara que l’alcaldessa redactés aquest 
Decret d’Alcaldia per incloure la Vela en el llistat de béns patrimonials de 
l’Ajuntament, de qui era aleshores fins ara l’estructura?  I segons se’ns va 
poder informar ara fa uns dies la regidora, els documents no estaven posats 
en ordre d’alguna manera?  Això ens agradaria que ens ho aclarís, què vol dir 
això. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
De fet, de fet no constava de qui era, però s’entenia i tàcitament estava entès 
doncs que un cop es fa la inversió per portar aquest equipament aquí, 
conjuntament Generalitat i Ajuntament, doncs que passava a ser del municipi.  
El que passa és que no s’havia inclòs, i això no sé el perquè, no s’havia inclòs 
en aquests moments en el registre.  Potser no es fa, no ho sé, ho desconec, 
eh?, però en tot cas per ara fer aquest tràmit de cessió, requereix fer aquest 
pas previ. 
 
Secretari, és així o m’equivoco? 
 
SECRETARI 
 
A veure, per aclarir.  La inscripció en l’inventari de béns es fa... no acredita la 
propietat, o sigui, se suposa que era propietat de l’Ajuntament, lo que passa 
és que no s’havia inscrit en l’inventari.  Com que ara s’ha de cedir a la 
Generalitat, la Generalitat el que sí vol és que estigui inscrita en l’inventari, 
que s’hauria d’haver fet obligatòriament, que ara es fa, diguéssim, i llavorens 
per poder-ho cedir a la Generalitat, però la propietat no venia derivada en tot 
cas de la inscripció en l’inventari, sinó de l’adquisició, de la factura. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies secretari.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, doncs, dit això, al nostre parer el projecte de circ a Vilanova, pel que s’ha 
anat veient s’ha deixat morir.  D’alguna manera doncs aquesta infraestructura 



 

 

  

ara ja no ens és necessària i veiem com a poc a poc hem anat perdent 
elements culturals que en algun moment a la ciutat havien sigut fortes apostes 
i que amb això veiem una manca de voluntat política, i quan els recursos són 
escassos -ho hem anat veient- que hi han partides que perden i especialment 
la de cultura hi ha perdut força.  Ha estat potser de les més sacsejades en 
aquest sentit i hem vist com en any i mig, aproximadament, doncs hem anat 
perdent el Trapezi o s’ha anat transformant, ha anat minvant-se. La Vela ara, 
el FIMPT, la Festa Major i el Carnaval també han patit una forta retallada en el 
pressupost.  El Cinema Bosc ha penjat d’un fil fins fa dos dies, i el conveni que 
avui donarem compte de fet no garanteix la seva continuïtat a més de tres 
anys.  I em sembla curiós que una ciutat de 74.000 habitants, amb més d’un 
centenar d’entitats culturals, amb gent amb ganes de programar activitats, des 
del voluntariat, amb ganes de fer coses per al municipi, i que per cert la 
majoria d’elles encara ara no han rebut la subvenció que els hi pertoca de 
l’Ajuntament, doncs una ciutat amb aquestes característiques no tingui la 
capacitat de gestionar els certàmens més destacats, si més no en algun 
moment, en el nostre calendari, quan les arques municipals doncs ara mateix 
estan flaquejant, no? 
 
Com a tot poble la cultura a Vilanova no viu gràcies o –a la nostra manera 
d’entendre- de manera indispensable lligada als recursos econòmics de la 
casa.  Existeix a la gran majoria de casos gràcies a la voluntat de persones 
que la volen mantenir i que la volen enriquir, i amb la Vela sembla que no 
s’han plantejat alternatives per al seu ús a la ciutat.  Això és el que ens sembla 
a nosaltres.  S’ha vist com una despesa des del seu inici, pel que fa al seu 
manteniment, i com qui doncs ven un cotxe vell, s’ha tret del damunt i ara ja 
no hi ha interès pel circ.  Ara mateix el centre de Circ La Vela està buit, des del 
maig del 2011.  Té un cost de 95.000 euros pel que fa al seu manteniment al 
llarg de l’any i a aquesta xifra a més a més se li ha de sumar els 100.000 
euros que ja va costar l’any passat la celebració del festival del Trapezi, que 
es va fer durant un cap de setmana. 
 
Des de Cultura es va decidir substituir aquest festival per organitzar diverses 
actuacions itinerants al llarg de l’any, i tot i que hem vist una voluntat en el 
govern per trobar-hi una solució, directament s’ha plantejat -a la nostra 
manera d’entendre- des de la idea de treure’s de sobre aquesta despesa.  I 
ara es cedeix gratuïtament al Departament de Cultura, vull dir que la 
Generalitat es fa càrrec dels costos del trasllat i potser podríem haver-li trobat 
un altre ús o en tot cas no quedar-nos amb aquesta sensació que l’estem 
regalant. 
 
Dit això i malgrat tenir aquesta sensació, la CUP votarà a favor de que 
s’inclogui a l’inventari perquè és el que s’ha de fer, no?, com a mínim...  
Gràcies. 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Molt en la línia del que acaba d’expresar la regidora Rius, 
diguem-ne, no ens agrada participar del que és el certificat de defunció 
d’alguna manera, perquè una cosa permet l’altra, no?  És a dir, el fet 
d’incloure’l permet decir-lo a cost zero a la Generalitat.  En aquest cas diguem-
ne, un equipament no deixa de ser un equipament en aquest cas inestable, un 
equipament que es pot treure, posar, col·locar, recol·locar, però finalment un 
equipament d’aquesta ciutat doncs no ens agrada cedir-lo en uns temps en els 
que corren en què els equipaments també són escassos.  Efectivament, ben 
poques propostes s’han plantejat, per no dir cap, des del govern amb relació a 
l’equipament i per tant entenem que alguna cosa més s’hi podria haver fet.  En 
qualsevol cas la nostra posició en aquest cas serà d’abstenció, per facilitar 
l’aprovació, perquè ha de ser així, no deixa de ser un tema administratiu, però 
en qualsevol cas manifestar aquest posicionament d’abstenció d’una certa 
cautela amb relació a la gestió que s’ha fet de l’equipament en si.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Carbonell.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bé, algun comentari per al·lusions.  S’ha comentat com 
si s’hagués reduït l’oferta cultural global de la ciutat.  És veritat que s’ha perdut 
l’equipament la vela, però també en tenim d’altres que s’han obert i que s’han 
de mantenir i que són de pedra, diguem-ho així, més difícils de traslladar en 
altres ciutats com l’Auditori.  És la reobertura del Museu Papiol, que comporta 
despeses importants també pel que fa a cultura a la ciutat.   
 
S’ha fet un esforç gran, jo crec, per mantenir una oferta cultural del dia a dia a 
la ciutat.  Jo  crec que això s’ha fet.  L’oferta de teatre, de música, de dansa, 
de circ també, s’ha intentat complir al llarg de la temporada estable i també 
amb accions i acollint festivals i donant suport a diversos festivals de la ciutat 
també a l’estiu.  Jo crec que l’oferta cultural no es pot dir que hagi disminuït, i 
a més a més s’està acollint les iniciatives privades i les iniciatives d’entitats de 
la ciutat, amb convenis de col·laboració que són justament qui ajuden a fer 
aquesta oferta cultural del dia a dia.  S’està en contacte continuat amb el 
sector, i crec que això es pot veure amb les programacions que s’ofereixen de 
la ciutat.   És veritat que el tema del circ ha patit, ha patit... més que el tema 



 

 

  

del circ, el projecte real de circ que hi havia de projecte nacional de circ, no?  
No és l’Ajuntament sol que podia decidir de tirar endavant aquest projecte.  
Vem patir... l’any 2011 la Generalitat no va aportar res per a aquest projecte, 
no es va trobar cap conveni signat per tirar endavant aquest projecte nacional 
de circ, i és evident que el municipi sol no podia donar suport a aquest 
projecte. Es va intentar i no es va aconseguir.  De la Generalitat el que vem 
conseguir molt a finals ja de l’any 2011 són 15.000 euros per tirar endavant un 
Trapezi que ja s’havia celebrat al mes de maig del 2011.  Llavors, vista la 
impossibilitat de que la Generalitat continués donant suport a aquest projecte 
nacional del Circ La Vela, doncs sí que es va decidir des d’aquest govern 
finiquitar-lo d’alguna manera com a projecte nacional de circ.  Tinguem en 
compte que no s’han pogut donar més sortides a aquest equipament perquè 
no depenia només del municipi.   O sigui, la Generalitat també va fer una 
inversió inicial per portar aquest equipament aquí i és per això doncs que 
tampoc depenia de la ciutat sola el decidir què se’n feia.   
 
El món del circ també l’havíem de tenir en compte, perquè era un dels 
elements que jugava en tot això.  Llavors el món del circ també havia de dir la 
seva, perquè hi havia hagut una disposició de diner públic per al món del circ i 
el món del circ volia recuperar aquest equipament per al món del circ, i això és 
el que s’ha acabat negociant amb la Generalitat i és per això que ara ens 
trobem davant de fer aquest tràmit.  Jo lamento haver hagut de plegar veles, 
jo ho lamento sincerament, no era la meva voluntat, però realment era un 
projecte molt difícil de tirar endavant amb els pressupostos d’aquest 
Ajuntament, amb la mancança o amb la manca... penseu que aquest projecte 
de circ anava tirant endavant amb pressupostos anuals que no sabies... o 
sigui, sempre a la corda fluixa, i també mai tan ben dit, a la corda fluixa amb 
convenis anuals que no garantien la continuïtat d’un projecte que requeria una 
inversió molt important jo entenc que a llarg plaç.  No es pot fer un projecte 
nacional de circ amb convenis anuals tan simples com els que s’estaven fent.  
I és un dels motius doncs perquè es va decidir en primera instància i degut a 
la dificultat pressupostària de tirar endavant la política cultural de la ciutat, 
doncs prescindir prioritzar i prioritzar en altres coses i prescindir d’aquesta.  
Res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots 
els grups i l’abstenció del grup del Partit Socialista. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

  

   Vots a favor: CIU (9), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 16 VOTS 
   Abstencions: PSC = 8 VOTS  
  

 13.  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. NOMENAMENT DE PATRONS DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER. 

 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist que en data 11 d’abril de 2012. l’Associació Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer van demanar poder formar part del Patronat amb veu i vot. 
 
Vist que, per motius personals i professionals, tres dels patrons han presentat 
la dimissió. 
 
Vistos els acords de la Junta de Patrons de 15 de maig de 2012, pels qual es 
proposa el nomenament de tres nous patrons i la modificació d’Estatuts que 
comportaria la petició de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer 
 
Atès el que prescriu l’article 201 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 7.2 dels estatuts de l’Organisme determinaven que els vocals 
han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de les dues 
terceres parts del nombre legal de membres de la corporació, sense que sigui 
possible la votació separada. 
 
Vista la proposta de la Comissió Informativa de la ciutat de data 13 de juliol de 
2012. 
 
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió ordinària 
de data 30 de juliol de 2012, va aprovar inicialment la modificació de l’article 7 
dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer” 
 
Vist que dit acord es publicà en el BOPB en data 3 d’octubre de 2012 i una 
referència al DOGC, en data 19 d’octubre de 2012. 
 
Vist que transcorregut el període d’informació pública no s’han presentat 
al·legacions ni reclamacions. 
 
S’entén que queda aprovat definitivament l’acord i per tant la modificació 
d’Estatuts. 
 



 

 

  

Vist l’informe emès per la Junta de Patrons en data 27 de novembre de 2012, 
tal com estableixen els nous estatuts aprovats en el Ple de 30 de juliol de 
2012, respecte al nomenament dels nou vocals que compleixin el perfil i la 
trajectòria dels quals estigui relacionada amb les competències i finalitats de 
l’organisme Autònom. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
“Nomenar patrons de l'Organisme Autònom de Patrimoni Victor Balaguer, 
d'acord amb el que preveuen els Estatuts de l'OAPVB, les persones següents: 
 

1. Judit Barbacil Mestre 
2. Jordi Medina Alsina 
3. Xavier Orriols Sendra 
4. Gerard Ramon Montané 
5. Joaquim Vicente Ibáñez  
6. Josep M Pujol Torres 
7. Mila Arcarons Oferil 
8. Montserrat Conches Barrero 
9. Albert Soler Llopart.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Doncs de fet és això, és nomenar els nous patrons de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer, que són els que 
s’acaba d’esmentar.  Això és degut a que de fet al mes de novembre ja 
acabava la vigència del seu càrrec, per dir-ho d’alguna manera, els que hi 
havia fins ara, i s’havien de renovar aquesta Junta de Patrons.  A més a més 
entremig hi ha hagut la reforma d’estatuts, que ja va ser aprovada en anteriors 
plens.  Per tant, simplement es tracta d’aprovar aquesta proposta dels nou  
nous patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer.  
 
De totes maneres jo voldria en aquests moments aprofitar per agrair la tasca 
dels que han dimitit i que han sigut per motius personals, com el senyor 
Manuel  Milà, la senyora Isabel Coll i la senyora Laia Montaner, agrai’ls-hi la 
tasca que fins ara han prestat a aquest organisme.  I en tot cas els altres que 
quedaven doncs tornen a ser, si ara aprovem aquest nomenament, també 



 

 

  

agrai’ls-hi la tasca feta fins ara i que estiguin predisposats a continuar 
treballant per a la institució.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Paraules?  Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Només agrair que entre els representants, els patrons 
de l’Organisme Autònom del Víctor Balaguer, doncs com sempre ha defensat 
aquest grup municipal històricament, doncs ens trobem representants de tots 
els grups municipals d’acord amb les negociacions que hi han hagut amb el 
govern anteriorment per aprovar el nou Estatut i per posteriorment poder 
proposar cada grup municipal un patró.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, com a representant del grup municipal en 
aquest apartat, volia esmentar tres qüestions. Primer, recordar... ja ho vaig fer 
en el seu dia quan es va parlar dels Estatuts.  No volia deixar passar l’ocasió 
per destacar que el model que es va traçar en el seu dia amb el lideratge de 
l’antiga regidora Isabel Pla, regidora de Cultura que va fer aquesta proposta 
de canvi de línia de treball del Patronat, doncs ara s’ha modificat, en el seu dia 
ja es va fer, s’ha millorat potser, s’ha modificat, s’ha agafat una altra línia, però 
en qualsevol cas en bona part els objectius que s’havien tirat endavant en 
aquell moment i que l’anterior regidora doncs havia posat sobre la taula i havia 
començat doncs a posar... que agafessin una mica de velocitat, doncs mica en 
mica es van consolidant com un model adequat per a la ciutat.  La gent que 
està formant part del Patronat ha treballat, ha fet propostes, està molt 
il·lusionada.  De fet, prova d’això és que han volgut repetir en alguns casos la 
presència, que se’ls ha d’agrair, i aquí la regidora doncs ja ha fet l’agraïment, 
s’ha d’agrair a la gent que ha deixat el Patronat i que per tant ha dedicat un 
esforç, i una feina per tirar endavant aquest organisme, però també la gent 
que amb tota la voluntat del món vol tirar endavant aquest organisme i per tant 
doncs s’ha proposat com a persona per aportar, fer les seves aportacions de 
cara al dia a dia de l’organisme.  Per tant, agrair a tots els membres que avui 
aprovem que repeteixen, però també a les noves incorporacions aquest treball 
que és per al bé del patrimoni cultural del qual estan molt il·lusionats de 
desenvolupar, però també per al bé de la ciutat. 



 

 

  

 
Després, per tant creiem que el model era... creiem que era el correcte, 
continuem pensant que el model que s’havia presentat era bo, potser 
millorable en algun aspecte, però la prova és que el que s’ha modificat és la 
composició però la gent pràcticament seran les mateixes.  Que els objectius 
de futur que s’han estat marcant i els que s’han marcat darrerament doncs ens 
sembla que era una bona línia de treball perquè l’organisme tiri endavant, i 
aquí doncs sí que recordar que és un organisme de tots plegats i que per tant 
hem de fer-hi aportacions, i que per tant dins de l’organisme hi haurà 
representants dels diferents partits, però també dins de la Comisió de Cultura 
no dubto que es posaran sobre la taula totes aquelles línies de treball per 
millorar l’acció d’aquest organisme. 
 
I després volia comentar que en aquest cas destacar també que nosaltres, 
com a grup municipal teníem una representació més proporcionada al nombre 
de regidors que teníem i que ara no l’hi tenim.  En el seu dia es va plantejar 
aquesta representativitat de com a mínim un representant per cada partit, amb 
el qual doncs no ho vem veure malament del tot, però sí que ens sentim una 
mica perjudicats per aquesta representativitat.  Entenem que la podem tenir 
d’altres maneres, és a dir, aquesta informació a través de les comisions 
informatives i del Ple municipal doncs la tindrem, però a vegades cal destacar 
que això, que una representativitat que teníem, que estava pensat clarament 
per donar... enfortir l’organisme, en aquest cas doncs nosaltres hem cedit 
aquesta part perquè hi hagi una igualtat entre tots els grups municipals, al 
marge de la seva representativitat a l’hora de tenir regidors.  Cosa que potser 
en altres organismes em sembla que no passa.  Bàsicament això.   
 
En qualsevol cas felicitar la gent que s’incorporarà, donar molts ànims, perquè 
la situació és complicada, però em sembla que de ganes en tenen moltes.  
S’han obert moltes línies, algunes d’elles molt il·lusionants, i que creiem que la 
gent que formarà part d’aquest organisme doncs podrà treballar per a la ciutat 
perfectament. 
 
Per tant, votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
No, només per agrair també al senyor Martorell, que fins ara ha estat patró, en 
aquest sentit que ell deia de la representativitat que tenien com a grup, i en tot 
cas jo recordo que en el debat que hi va haver per a la reforma d’aquests 



 

 

  

Estatuts, el senyor Claver va fer una... tal com va quedar redactat era gràcies 
a un matís que el senyor Claver va aportar, de que en tot cas no hi han 
representants dels grups, sinó que el que hi ha són persones a proposta dels 
grups.  Aquest matís jo crec que és important perquè aquests representants... 
aquestes persones no se sentin representants dels grups polítics, sinó que 
han de fer la seva tasca independentment del grup que l’hagi proposat.  I en 
aquest sentit doncs agrair al senyor Claver també aquesta aportació que va 
fer, que jo crec que va ser molt important per arribar al consens, i que a més a 
més marca una línia de “despolititzar” si cal una mica més el funcionament 
d’un organisme cultural que crec que ho pot necessitar en cert punt, que no es 
vegi tan encorsetat per algunes línies polítiques de vegades marcades. 
 
Per tant, agrair al senyor Claver i agrair sobretot senyor Martorell la feina 
doncs que fins ara ens ha estat acompanyant en aquest patronat.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Claver havia demanat la paraula. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Una mica per... el nostre posicionament ja fa 
dies que es va discutir dintre de Comissió Informativa, tornem a reiterar el 
mateix: no s’ha polititzat en cap moment el patronat, l’únic que es fa és que els 
partits proposen una persona d’expertesa i per tant és una persona 
independent, que no pertany a un partit polític. 
 
El que sí que nosaltres trobàvem en el model d’Isabel Pla, tot i que llavors 
érem al govern, però estàvem disconforme de la composició que s’havia fet 
del Patronat, en tant que només existien dos partits polítics representats: el 
govern i l’oposició.  Trobem que en aquest model que hem redactat de nou 
doncs suposa el fet de que hi ha no uns representants, sinó una persona a la 
qual els grups polítics poden acudir per informar-se, per saber què és el que 
està passant al Patronat.  Fins ara no ho sabíem, només ho sabia el govern i 
l’oposició.  Abans a l’oposició Convergència, al govern estaven els socialistes, 
i ara és a la inversa.  O sigui, es quedaven aquests dos partits única i 
exclusivament.  Creiem que és injust, que tots els grups municipals tenim dret 
a saber què és el que passa.  I tornem a repetir, senyor Martorell, no es 
polititza, jo crec que les persones nomenades ho són no per la seva vinculació 
política, en el nostre cas no ho és, sinó per la seva expertesa.  Res més, 
gràcies. 
 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Res més a dir, molt bé.   
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 14. RATIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
  
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 
2012, que diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
Diputació de Barcelona i l'Associació Tot Comerç per promoure accions de 
millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. Aprovar l'aportació econòmica de 10.000 € a l'Associació Tot Comerç 
amb NIF: G-62255070 en concepte de subvenció extraordinària per al lloguer 
de la il·luminació nadalenca del centre comercial i turístic de la ciutat amb 
càrrec de la partida 10.430.48200 Acords i convenis projectes la quantitat de 
8.475,80 € i amb càrrec de la partida 10.432.22650 Ciutat referent turístic i 
comercial la quantitat de 1.524,20 €. 
 
TERCER. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats.” 
 
 
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ TOT 
COMERÇ, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ DEL 
CENTRE COMERCIAL URBÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ L’ANY 2012 
 
REUNITS 
 



 

 

  

Diputació de 
Barcelona 

� Il·lm. Sr. JORDI SUBIRANA I ORTELLS, Diputat delegat de Comerç 
i Esports, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació, fent 
ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant la Refosa 
1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de 
la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB de 8 de juny de 2012. 

 

 

� Sr. FERRAN GONZALO I SÁNCHEZ, en qualitat de Secretari 
delegat de la Corporació en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació, de data 2 de maig de 
2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de 16 de maig de 2012, de 
delegació de funcions de Secretaria. 

 
Associació 
Tot Comerç 

� Sra. AMÈLIA MAESTRE I COMAS, Presidenta de l’Associació Tot 
Comerç. 

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

� Il·lma. Sra. MARIA NEUS LLOVERAS I MASSANA, Alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, actuant en nom i representació de l’Excm. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
� Sr. ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, en qualitat de Secretari de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, té com un dels 
seus objectius el promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç 
urbà i de proximitat i donar suport a les polítiques locals per aconseguir la participació 
activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com 
dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. 
 
II. Que l’Associació Tot Comerç Desenvolupa un ampli projecte de dinamització per la 
millora tant qualitativa, com quantitativa, de les accions que són productives i estan 
consolidades, i que es reflecteixen en l’increment de socis i en la captació de nou 
clients. Aquestes actuacions hi conformen el seu Pla d’Actuació 2012, que recull els 
objectius de l’Associació Tot Comerç relatius a: increment de la interrelació del client 
final i potencial amb el comerç associat de la ciutat mitjançant una nova eina 2.0; 
adaptació a les noves tecnologies i xarxes socials; suport a la promoció de la ciutat, 
posicionant al comerç com un dels atractius de la ciutat i un dels principals motors 
econòmics; promoció dels associats i la seva marca comercial; fidelització de clients. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha desenvolupat actuacions de promoció i 
millora del comerç urbà del municipi, col·laborant especialment amb l’Associació Tot 
Comerç per a la implementació de programes de dinamització comercial. I que 
aquesta és la voluntat pels propers exercicis quant a l’evolució del teixit comercial. 
 



 

 

  

IV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret del Vicepresident Primer i 
President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de data. 
 
Per tot això, les tres parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE I PRESSUPOST 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de 
Barcelona, l’Associació Tot Comerç i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’execució 
de l’activitat següent: la realització d’actuacions de dinamització del centre comercial 
urbà de Vilanova i la Geltrú (Pla d’Actuació 2012, que s’incorpora com a Annex). 
 
El pressupost previst per portar a terme el Pla d’Actuacions 2012 és d’un total de 
vuitanta-un mil (81.000,00) EUR. El seu finançament, pel que fa a les tres parts 
signatàries, es produirà d’acord amb el que es concreta al pacte tercer. 
 
SEGON.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al 31 de desembre 
de 2012. Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de les 
parts. 
 
TERCER.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1. Obligacions de l’Associació Tot Comerç: 
 

1.1. Realitzar les actuacions en l’àmbit de la dinamització comercial que es 
relacionen a continuació: Creació d’una nova pàgina web, Fira de Novembre, 
Aparcaments accessibles, Campanya “Busca l’anomalia”, Fira Fora Stocks, 
Campanya de Sant Jordi, Participació a la Fira ExpoBages, Campanya “Viu la 
solidaritat”, Campanya de lones decorades, Campanya “Vilanova Shopping 
Night”, Planell comercial, Comunicació als mitjans, Mercat de Rebaixes 
“Sunset Experience”, Campanya de Nadal i Formació als associats. 

1.2. Aportar dos membres a la Comissió de Seguiment del present conveni. 
1.3. Finançar la quantia de cinquanta-un mil (51.000,00) EUR del pressupost 

previst. 
1.4. Col·laborar en la consecució dels objectius del present conveni. 
1.5. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 

bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació. 

1.6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació 
que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 



 

 

  

1.7. Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

1.8. Fer constar la participació de la Diputació de Barcelona en l’execució de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 

1.9. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà per a l’Associació Tot Comerç 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la 
revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 

 
2. Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 

2.1. Aportar dos membres a la Comissió de Seguiment del present conveni. 
2.2. Fer una aportació econòmica de quinze mil (15.000,00) EUR a l’Associació 

Tot Comerç per a la realització de les actuacions descrites a l’Annex. 
2.3. Prestar les aportacions tècniques necessàries per al millor desenvolupament i 

resultat de les actuacions objecte del present conveni. 
 
3. Obligacions de la Diputació de Barcelona: 
 

3.1. Aportar dos membres a la Comissió de Seguiment del present conveni. 
3.2. Fer efectiva l’aportació econòmica definida en el pacte quart del present 

conveni. 
 
QUART.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de 
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, 
subvencionarà a l’Associació Tot Comerç amb un import de quinze mil (15.000,00) 
EUR, per col·laborar en la realització de les actuacions recollides al pacte tercer. 
 
CINQUÈ.- ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de 
l’Associació Tot Comerç. 
 
SISÈ.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les actuacions descrites al pacte tercer, les quals es duran a terme 
entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, ambdós inclosos. 
 
SETÈ.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
L’Associació Tot Comerç haurà de justificar la realització de les activitats 
subvencionades com a màxim el dia 31 de març de 2013, mitjançant la presentació 
d’un compte justificatiu simplificat (document normalitzat que li serà facilitat pel Servei 
de Comerç Urbà) i que contindrà: 



 

 

  

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades, 

així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 
L’Associació Tot Comerç també haurà de lliurar, quan n’hi hagi, un exemplar del 
producte o productes resultants de les activitats subvencionades, amb la 
corresponent inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona. 
 
VUITÈ.- PAGAMENT 
 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins 
dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.  
 
2.- Així mateix, abans del pagament lla beneficiària haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
NOVÈ.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
 
1.- L’Associació Tot Comerç haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 

DESÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
A l’empara del present conveni, es constitueix una Comissió de Seguiment integrada 
per dos membres de cadascuna de les parts. En concret, pels següents 
representants o persones en qui deleguin: 
 
- Per l’Associació Tot Comerç: 

Sra. Amèlia Maestre Comas, Presidenta. 
Sr. Xavier Arrojo García, Gerent. 
 

- Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
Sr. Pere Cayuela Ferrer, Cap del Servei de Promoció Econòmica i Turisme. 
Sra. Marta Montserrat Grau, Coordinadora Tècnica de Promoció Econòmica 
 

- Per la Diputació de Barcelona: 
Sra. Pilar Orús Zamora, Cap de la Secció Tècnica de Comerç Urbà. 
Sra. M. Àngels Lasheras Artau, Tècnica de Comerç. 

 



 

 

  

Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, una vegada durant el 
període de vigència del conveni, i sempre que ho sol·liciti una de les parts. Té, 
almenys, les funcions següents: 
 
a) Realitzar el seguiment de les actuacions derivades del conveni. 
 
b) Vetllar per la correcta realització de les previsions establertes en aquest conveni, 

dictant les especificacions necessàries per desenvolupar-lo. 
 
ONZÈ.- PUBLICITAT 
 
L’Associació Tot Comerç queda obligada a difondre i senyalitzar que les activitats o 
els productes resultants de l’execució del conveni ha estat subvencionada per la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb allò que es determini en la normativa reguladora 
de la Diputació. 
 
DOTZÈ.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents: 
 

a. La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini. 
b. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  
c. L’avinença de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets econòmics 

corresponents. 
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que demanen del conveni. 
e. Les altres que legalment procedeixin. 

 
TRETZÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 

En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de 
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.” 

 
CATORZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
1.- Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord 
que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. 
2.- En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de 
la ciutat de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen tres exemplars d’aquest conveni a un sol 
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 



 

 

  

 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Com saben, un dels motors econòmics de la ciutat és el 
comerç i per tant doncs una de les prioritats d’aquest govern és reforçar totes 
aquelles accions en la línia de dinamitzar l’activitat comercial a Vilanova i la 
Geltrú.  Des d’aquest punt de vista el govern intenta arribar amb acords de 
finançament o d’obtenció de recursos per tal de que es puguin dur a terme 
accions de dinamització comercial amb altres administracions, i dos exemples 
són el conveni que se signa anualment amb la Generalitat i el conveni que 
avui portem a ratificació i pel qual els hi demanem el seu suport, que és en 
aquest cas amb la Diputació de Barcelona.   
 
Concretament estem parlant d’uns 15.000 euros que la Diputació aporta, i a 
través doncs de signar un conveni a tres bandes: la Diputació, l’Ajuntament i el 
Gremi de Botiguers de la ciutat, que és l’Associació Viu Comerç, que 
concretament doncs bona part d’aquests recursos serviran per poguer 
finançar un bon nombre de les activitats que durant el periode de Nadal 
impulsem coordinadament aquesta associació, els comerciants i l’Ajuntament, 
en el sentit, amb l’objectiu de dinamitzar comercialment la ciutat.   
 
Tal i com ha recollit doncs el secretari en la seva lectura, una part molt 
principal d’aquests recursos són per tal de poguer llogar tot el que és 
l’enllumenat nadalenc i per tant doncs que els principals eixos comercials de la 
ciutat puguin disposar de llums de Nadal. També apuntar que per primera 
vegada hi podrà haver també llums nadalenques el que és a la façana 
marítima, per tant passeig Marítim i passeig del Carme, i altres accions que 
recull en el pla de treball d’aquest conveni, tant pel que fa a la pròpia pla de 
treball de Viu Comerç, com també concretament amb les activitats de Nadal.   
 
I si em permeten doncs també apuntar, perquè hi ha hagut una mica de 
qüestions al respecte, i l’altre dia en podíem parlar a la Comisió, una de les 
activitats que planteja Viu Comerç és aquesta instal·lació durant els dies de 
Nadal d’una pista de gel.  Aclarir que aquesta pista de gel s’assumeix a través 
dels costos de la pròpia empresa i del pla de treball de Viu Comerç.  És l’única 
aportació que fa en aquest cas l’Ajuntament de la ciutat.  És una molt modesta 
aportació econòmica des de la Regidoria de Promoció Econòmica, consistent 
en assumir una part de la llum, a canvi de la qual doncs tenim 3.000 entrades 
per tal de que tots els escolars de la ciutat de 2n. a 5è. Curs puguin disposar 
d’un viatge gratuït, però que no hi ha cap cost, diguem-ho aixins, per un 
viatge, una volta, disculpin, un tomb, un tiquet gratuït... vull dir que no... ja 
m’han entès, oi?, no hi ha cap tipo de despesa municipal, tal i com es va 
informar en la Comisió Informativa i en tot cas doncs sí que volíem reiterar en 
aquí.  Res més. 



 

 

  

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar el nostre suport a la signatura d’aquests 
convenis, però fer algunes matisacions i és importantíssim que es treballi des 
de l’administració local i des d’altres administracions, en aquest cas com la 
Diputació de Barcelona, per donar suport al comerç de proximitat, al comerç 
més proper i al treball que estan fent aquelles persones que destinen esforços 
per promocionar-lo i per incentivar.  En tot cas que hi hagi aquest tipo de 
treball no vol dir que estiguem d’acord amb les línies i criteris que es proposen 
de part de les activitats o del programa que parteix.  En tot cas ens sembla 
molt bé que es fagi alguna campanya de Nadal, en aquests moments de crisi 
per al nostre grup seria molt més favorable... seria impulsar altres tipus de 
campanyes, una que no suposin despesa energètica, doncs com llums de 
Nadal, que suposen despesa energètica, o com aquesta magnífica pista 
doncs que es posa de gel, i que segurament diuen que és poc cost però 
suposa un cost de despesa energètica que a part, educativament no deu ser 
molt important.  O sigui, li diem als nens: tens gratis però a canvi pagarem 
llum, no?, i gastarem en energètica.   Ens agradaria en tot cas que també des 
dels grups municipals, i en les diferents reunions que es tinguin amb els 
gremis, poguéssim plantejar també línies de promocionar, absolutament 
d’acord a que hi hagi ajuda i que hi hagin línies promocionals del nostre 
comerç, però que també tinguessin uns criteris d’un tipo de campanyes que 
fossin ètiques, sostenibles i que realment fossin educatives i realment 
aprofitéssim la nova ciutadania, en aquest cas joves i tot, per impulsar l’ús 
d’aquest comerç.  No ens agrada aquest tipo de campanyes bàsicament 
doncs que el que generen és consumisme i en tot cas una bona factura 
energètica per al nostre ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
En una línia força similar nosaltres entenem que s’hauria... si es volen llums 
de Nadal i si es vol il·luminar el carrer per Nadal perquè resulta que és més 
atractiu pel comerç, s’hauria d’anar cap a un sistema no de lloguer sinó de 
propietat de les llums de Nadal i que fos més sostenible.  No sé si és el cas o 
no, però ens fem una pregunta també, l’any passat hi havia unes llums de 



 

 

  

Nadal que es van gestionar de l’anterior contractació amb Sacyr Vallehermoso 
de la brossa, que també té tela, però on són aquestes llums?  Eren només de 
lloguer?  Amb allò es van gastar tots els diners de les millores aquelles que 
havien de tornar, o com va anar?  Pot adquirir aquesta ciutat, o l’associació 
Viu Comerç en conveni amb aquesta ciutat, un sistema de llums de Nadal que 
en el seu 80% o en el seu 70% sigui fix i per tant només hagi de llogar una 
part per fer-la diferent cada any i per tant així estalviar-nos una despesa 
important? 
 
I després d’això també dir... a nosaltres no ens sembla en absolut bé ocupar 
l’espai de la plaça de la Vila durant un mes per una empresa privada que farà 
una activitat lúdica de parc de Nadal, que es podria fer com es fan els parcs 
de Nadal, al lloc on ens correspon.  A nosaltres, sempre que demanem, 
gairebé sempre, fer activitats, és a dir, a la zona de l’envelat, a la plaça 
Mediterrània, on sigui que no sigui al cor.  I entenem que si es volia 
promocionar el centre i es volia promocionar el comerç el que toca a la plaça 
de la Vila és una fira, el que toca a la plaça de la Vila és una fira.  És l’espai 
més transitat, és l’espai més càlid de la ciutat a l’aire lliure durant els mesos de 
Nadal, és a dir, és més càlid que la plaça de les Neus, és més càlid que la 
plaça Xoriguer, per dir-ho d’alguna manera, hi ha més trànsit, hi ha més 
activitat, i el que calia aquí és una fira.  I la cultura aquesta, no?, que ha 
començat a quallar, que és una cultura típica del nord d’Europa, ha començat 
a quallar a Barcelona amb l’ocupació de la plaça Catalunya durant un mes i 
mig per una macropista de gel, aquí a Vilanova ara, a Vilafranca també, i que 
s’ha anat impulsant bàsicament als ajuntaments governats per Convergència, 
per a nosaltres és nefasta, és una ocupació il·legítima, il·legítima diguéssim en 
el sentit del principal espai públic de la ciutat, que és la plaça de la Vila, on hi 
juguen nens durant tot el dia, on ara no hi podran jugar, en tot cas hauran de 
pagar per jugar-hi a dins, si no hi van amb aquests viatges durant les hores 
lectives, i a més a més és una cultura a la costa mediterrània, una cultura 
absolutament nòrdica, que com que no arribem a zero graus quasi mai, 
bàsicament funciona per electricitat i per consum elèctric i no sé si estem en 
condicions nosaltres de fer això i a més a més no entenem l’ajuda a la 
dinamització del comerç que suposa ocupar la plaça de la Vila amb una 
estructura així, no? Entenc que si s’hagués volgut fer i tot hi ha altres places, 
no tan cèntriques, no tan càlides, on es podia haver fet i no ocupar la principal 
plaça de la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Arrufat.  Alguna paraula?  Senyor Figueras. 
 
 
 



 

 

  

GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Fer per alguns aclariments.  El que fa aquest 
Ajuntament és concertar diguem el pla d’activitats de dinamització comercial 
que el principal gremi de botiguers, que en aquest cas és l’Associació Viu 
Comerç, ens planteja anualment.  Entenem que són ells els que com a 
professionals del sector saben millor que ningú quin són el tipus d’activitats 
que han de resultat favorables per tal de dinamitzar aquesta activitat.  Per tant, 
el que fa el govern és estudiar els seus plans de treball i fem algunes 
incorporacions que ens puguin semblar escaients, i a partir d’aquí el que crec 
que pot ser oportú és que vostès, com a grups municipals, també tinguin les 
reunions de treball que creguin més convenients, per tal que cada any vegin 
de les accions que ells plantegen doncs quines els semblen més correctes o 
quines els semblen menys.  Jo crec que hem de donar una certa autonomia 
en aquest cas als gremis, no? 
 
Segona consideració, des del nostre entendre com he dit al començament, el 
comerç és una de les activitats de creació d’ocupació més importants a la 
nostra ciutat.  A més a més un tipo de comerç de proximitat, de qualitat que, 
d’acord, ha de poder conviure amb unes franquícies que ens situen en () de 
primer nivell, però que com sempre hem dit ha de tenir com a bandera, com a 
estendard de la Vilanova comercial, lo que és el comerç de proximitat i de 
qualitat, no?  És en aquest sentit que el que nosaltres hem de fer és estar una 
mica com a administració doncs al costat de que aquelles activitats que són 
motor econòmic i de creació de llocs de treball de la ciutat, doncs puguin tenir 
el recolzament que demanen.  A més a més ho fem no aportant-hi 
estrictament recursos municipals, sinó que ens espavilem perquè puguem 
trobar recursos d’altres administracions, com són la Generalitat i la Diputació.   
 
En aquest sentit doncs pel que fa a la referència d’aquesta infraestructura, si 
es fixen hi ha un eix comercial molt important a la ciutat que té la plaça de la 
Vila en el seu nucli principal, i per tant doncs és normal que els botiguers 
demanin que en uns dies forts de campanya, a més a més doncs en una 
campanya de Nadal que no comptarà amb les pagues dobles de la major part 
dels que estem en aquestes butaques i dels treballadors públics d’aquesta 
ciutat, com de moltes empreses privades que ja fa anys que no tenen paga 
doble, doncs intentar malgrat això exercir de reclam, exercir de reclam també 
en aquesta capitalitat comercial que Vilanova vol tenir en el Garraf i en el 
Penedès, posant elements que siguin atractius, atractius a l’hora d’atraure 
gent i que de passada també ajudin a que aquests visitants puguin entrar a les 
nostres botigues. 
 
Un parèntesi, no sé si es fixen, jo com que sóc el responsable diguem 
d’aquest negociat, cada dia que passejo pels carrers de Vilanova i veig 



 

 

  

persianes avall em neguitejo, és a dir, preferiria que hi haguessin persianes 
amunt i per tant doncs més llocs de treball per a la nostra ciutat. 
 
Finalment, tornar a insistir, aquest és un equipament que va al... que assumeix 
el cost qui l’instal·la, en cap cas nosaltres.  I per acabar també un parell de 
punts, no?, sobre les llums de Nadal.  L’any passat ens vàrem trobar que la 
ciutat doncs disposava d’unes llums de Nadal en molt mal estat, les vam 
penjar conjuntament Promoció Econòmica amb Via Pública, intentant doncs 
que amb material propi poguéssim dinamitzar els carrers comercials del centre 
amb il·luminació pròpia, però era obsolet, diguem, no hi havia... no complien ni 
els estàndards de consum habituals, o actuals, més ben dit, ni tampoc les 
condicions de complir la seva funció, no?, que és dinamitzar uns carrers 
comercials.  El que vam fer va ser negociar amb Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona l’any passat ens va cedir gratuïtament la il·luminació dels carrers 
del centre de la ciutat, i enguany hem intentat fer això, buscar els recursos 
d’una altra administració per tal de poder en aquest cas llogar.  Ens agradaria 
que fossin de propietat, compartim amb la CUP aquesta pretensió, però la 
petita quantitat de recursos que hem pogut obtenir no ens donava de moment 
per aquest any perquè poguessin ser de propietat i per tant intentarem doncs 
poder anar-ho resolent en els propers anys.   
 
Dit això, són unes llums absolutament que compleixen estàndards de consum 
actual.  Hi ha una moció de fa algunes legislatures, del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, que va votar aleshores el govern que estava 
a l’oposició, per tant el grup municipal de Convergència i Unió, que tota la 
il·luminació nadalenca que fos de baix consum i tota la il·luminació que veuran 
per aquest Nadal és no només de led, sinó de baix consum, i per tant 
compleix tots els estàndads jo diria de medi ambient que requereixen. 
 
Finalment, per acabar, l’altre dia ho presentàvem també a la Comisió, és unes 
accions diguem dinamitzadores de Nadal que nosaltres no arriben tan 
agosarades com ens agradaria com a govern, però que compleixen tres línies 
molt clares: hi ha una línia de dinamització comercial, com entenen que és el 
que correspon a una ciutat que té vocació de ser capitalitat comercial, hi ha 
tota la línia de Nadal tradicional, impulsat molt principalment des de la 
Regidoria de Cultura, i que malgrat les retallades doncs es fa un esforç 
sobretot perquè tinguin un paper molt principal, i finalment també hi ha una 
línia molt clara de Nadal solidari, que molt principalment és de la Regidoria 
també de Participació, en conjunt amb Càritas, i en conjunt amb Creu Roja, 
doncs pretén donar també aquest missatge de en uns moments, en unes 
dates jo diria assenyalades, poder ajudar aquelles persones que més ho 
necessiten per part de... en aquest cas del conjunt de la ciutadania, no?, per 
tant sumant esforços que intentin una mica doncs combinar aquest triple 
objectiu. 



 

 

  

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  El senyor Escalas havia demanat la 
paraula. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Simplement per posicionar el vot favorable del 
grup socialista en aquest cas.  Considerem que algunes de les iniciatives que 
hi han en el propi Pla són discutibles, algunes possiblement les podríem 
pensar, però sí que creiem que hi ha dos elements.  El diàleg amb els propis 
comerciants i amb Viu Comerç, doncs és un pla en el que hi han posat molt 
d’esforç.  Considerem que algunes de les iniciatives el que fan és això, com 
ho deia el regidor Sr. Figueras, dinamitzar i fer reclam de la ciutat i de l’eix 
comercial del centre de la ciutat en un moment, en una campanya 
especialment complicada, com serà la d’aquest any, per la situació econòmica 
de la ciutat, i per tant el que necessitem sobretot és ser objectiu per part de 
molta altra gent que pugui voler venir a Vilanova i per tant fer i consumir a 
Vilanova i la Geltrú i al centre de la ciutat. 
 
Respecte... serà una reflexió simplement sobre l’enllumenat, que considerem 
important, en vam parlar l’any passat i en tornem a parlar aquest any.  La 
compra té segurament dos elements complicats, el primer és obvi que en un 
any com el que estem ara era una despesa, i crec que s’ha de dir, 
importantíssima.  Per tant, crec que plantejar-se en aquest moment la compra 
de tota una infraestructura d’enllumenat de la ciutat, segurament no era el més 
convenient.  La que hi havia segurament serà cada vegada més obsoleta, i ho 
anirem veient també amb el temps.  La veritat és que el fet de que sigui 
aquest model també ens permet anar-nos adaptant als criteris d’eficiència 
energètica que van apareixent.  Precisament tot l’enllumenat que teníem o que 
havíem tingut va quedar obsolet i va demostrar que el que tenim ha arribat un 
moment que tampoc el podem fer servir.  I per tant en aquest sentit nosaltres 
votarem favorablement aquest conveni, confiant a més a més i recolzant el 
teixit comercial i Viu Comerç i esperant que la campanya de Nadal doncs sigui 
tot lo bona i tot lo positiva que pugui ser. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Sí, senyora Sánchez. 
 
 
 



 

 

  

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, m’ha semblat de la interpretació és que venia a deduir que els grups que 
hem manifestat doncs en aquest cas la CUP i nosaltres algun qüestionament 
sobre alguna de les accions d’aquesta campanya de Nadal amb els 
comercials, no estem a favor o no demanem el recolzament concretament del 
Viu Comerç i de la gent, no; simplement que aquest treball, i en tot cas les 
línies clares és que quan hi ha aportació de diners públics, sigui per la 
campanya de Viu Comerç, qualsevol campanya o suport a qualsevol col·lectiu, 
hi han uns criteris col·lectius i públics que volem fer també valdre.  I en tot cas 
nosaltres discrepem en aquest cas de l’ocupació per una pista de gel, on hi 
haurà consum energètic i ademés a la canalla se li cridarà i li estarem donant 
un missatge: “és igual, la teva ciutat pot fer despesa energètica, però tu 
patina”.  No, però “tu patina per acompanyar el nostre comerç”.  Simplement 
nosaltres discrepem d’aquest tipo d’acció i no hem pogut en tot cas plantejar 
altres tipologies d’acció.  Evidentment possiblement haguéssim prioritzat la 
línia més solidària, convertir el nostre centre de la Plaça de la Vila en un gran 
contenidor de recapte de materials productes que estan venent en tot l’eix 
comercial, per exemple podria ser, o altres línies que també n’estem nosaltres 
mot disposats a treballar i a aportar la imaginació i la creativitat per fer evident 
que el nostre comerç passi aquesta crisi, i evidentment ja deia abans en la 
primera intervenció que () molt doncs mesures que es prenen des del govern 
de Madrid i des del Congrés dels Diputats pressupostàries que afectaran 
concretament doncs que enguany aquest mes doncs 5 millons d’euros a lo 
millor no s’arribin a invertir a la nostra ciutat. 
 
És que m’ha semblat que nosaltres doncs no estàvem d’acord a que es 
treballés de colze a colze amb els comerciants, i no és això.  Li volia matisar, 
eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Alguna paraula més?  Passem a la 
votació.  Vots a favor? Vots en contra?  Abstencions?  Senyora Sánchez, han 
votat en contra vostès? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, no, nosaltres hem dit que votaríem favorablement. El conveni amb el Viu 
Comerç, que no estàvem d’acord amb una acció... 
 
ALCALDESSA 
 



 

 

  

És que no han aixecat la mà quan he dit vots a favor, per això li preguntava si 
havia canviat d’idea.  Tornem a repetir-ho i així tots aixequem la mà quan 
toca.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a 
favor de tots els grups i l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CIU (9), PSC (8), PP (2) i ICV (2) = 21 VOTS 
  Abstencions: CUP = 3 VOTS 
 
 

 15. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 
VIU COMERÇ PER A LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE 
D’IMPLANTACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA 
PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING PER A 
DESTINACIONS. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 

I. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el seu Pla de Mandat 
proposa crear una aplicació per a telèfon mòbil sobre la ciutat per 
posicionar-se a les plataformes mòbils.  

II. Atès que Viu Comerç té interès a desenvolupar una plataforma de 
comunicació i màrqueting per a destinacions que promogui els 
establiments adherits, així com les promocions i ofertes que es duguin a 
terme, a la vegada que doni a conèixer altres aspectes de la ciutat  que 
contribueixin a fer-la més atractiva per als visitants i els residents, com ara 
informació sobre activitats, gastronomia i serveis. 

III. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’una subvenció de 
la Diputació de Barcelona per a desenvolupar una aplicació per a telèfons 
mòbils. 

IV. Atès que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès 
en el desenvolupament social i econòmic que representa dur al territori de 
Vilanova i la Geltrú noves tecnologies.  

 

Fonaments del dret 

1. Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el 
Reglament que desenvolupa l'esmentada llei i que l'Associació Viu 
Comerç compleix amb els requisits que estableixen tant la Llei com el 



 

 

  

Reglament que la desenvolupa i concretament l'art. 22.2.c de la Llei 
38/2003 en que preveu que es podran concedir de forma directa 
subvencions amb caràcter excepcional en aquells casos en que amb 
caràcter excepcional en aquells casos que s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades. 

2. Vist allò que disposa la Normativa per a sol·licitar ajuts destinats a entitats 
i associacions any 2012 (aprovada per Junta de Govern Local el 25 
d'octubre de 2011) i, concretament, l'art. 3.2 relatiu a les subvencions 
extraordinàries, i l'Annex 9 relatiu als criteris que han de complir les 
entitats o associacions que depenen de la nostra Regidoria. 

Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Associació Tot Comerç per a la implantació a Vilanova i la Geltrú, d’una 
plataforma de comunicació i màrqueting per a destinacions. 
 
SEGON. Aprovar l'aportació econòmica a l'Associació Tot Comerç amb NIF 
G62255070 de 14.000 € (catorze mil euros) amb càrrec a la partida 
03.927.48200 Conveni Viu Comerç, d'acord amb les especificacions que 
estableix la normativa municipal en matèria de subvencions a entitats. 
 
TERCER. Notificar l'acord als interessats.” 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I TOT COMERÇ PER LA REALITZACIÓ D’UN PROJECTE 
D’IMPLANTACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ, DE LA PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING PER A DESTINACIONS  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN:  
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa, com a alcaldessa de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per aquest acte.  
 
Il·lm. Sr. Gerard Figueras i Albà, Regidor de Promoció Econòmica i Comunicació, de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Sr. Isidre Martí, Secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
Tot Comerç: 
 



 

 

  

Amèlia Maestre, com a presidenta de l’associació Tot Comerç amb, NIF núm. 
G62255070 amb domicili a Vilanova i la Geltrú i en representació d'aquesta,  
 
I reconeixent-se mútua capacitat per a aquest acte i manifesten que els seus poders 
son vigents i no han estat revocats ni total ni parcialment, i a tal efecte, 
 
MANIFESTEN: 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el seu Pla de Mandat, té la 
voluntat de crear una aplicació per a telèfon mòbil sobre la ciutat per posicionar-se a 
les plataformes mòbils. La solució cal que respongui a necessitats de promoure les 
capacitats de la ciutat davant tant dels seus visitants, com dels habitants i residents 
de la ciutat.  
 
II. Que Tot Comerç té interès a desenvolupar una aplicació per telèfon mòbil que 
promogui els establiments adherits, així com les promocions i ofertes que es duguin a 
terme, a la vegada que doni a conèixer altres aspectes de la ciutat  que contribueixin 
a fer-la més atractiva per als visitants i els residents, com ara informació sobre 
activitats, gastronomia i serveis. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’una subvenció de la Diputació 
de Barcelona per a desenvolupar una aplicació per a telèfons mòbils. 
 
IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb les 
instruccions aprovades per la Junta de Govern, en sessió del dia X d’octubre de 
XXXX. 
 
V. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès en el 
desenvolupament social i econòmic que representa dur al territori de Vilanova i la 
Geltrú noves tecnologies mòbils a través del present conveni, i per aquest motiu el 
subscriuen d'acord amb les clàusules que es contenen en els següents 
 
PACTES: 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
El present conveni té per objecte les actuacions següents: 
 

• La col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Tot Comerç per a 
la promoció i realització d’activitats que fomentin l’ús de plataformes mòbils de 
comunicació per a destinacions, i especialment desenvolupar estratègies de 
comunicació amb visitants, residents i l’entorn comercial, turístic i empresarial, 
en els seus àmbits d’actuació. 

 
• La implantació d’una plataforma en l’àmbit de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 

durant un període inicial de 3 anys, amb un període de prova i d’implantació 
de 6 mesos, des de la signatura del present conveni.  



 

 

  

 
• La implantació de la plataforma de comunicació que permeti al conjunt de 

comerços, activitats comercials, institucionals i habitants de la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú comunicar i rebre informació rellevant sobre les activitats i 
oportunitats que succeeixen a la ciutat. 

 
2. OBLIGACIONS 
 
2.1: Ambdues parts adopten pel que fa al compliment del conveni els compromisos 
següents: 
 
Per part de l’Ajuntament 
 

• Fomentar amb una campanya de comunicació activa l’ús i el coneixement de 
la plataforma a tots aquells actors presents a Vilanova i la Geltrú (ciutadans, 
visitants, comerços, proveïdors de serveis, empreses), que son susceptibles 
d’adherir-se i fer ús actiu de la plataforma, de manera que es faci possible 
comunicar les diferents activitats que se succeeixin a la ciutat. 

 
• Crear un comitè per a l’estudi i seguiment de la implantació, i descriure les 

necessitats que es puguin identificar durant el temps de col•laboració i la seva 
implantació en el territori. Aquest comitè estarà format per membres i/o 
representants designats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que es 
reunirà de forma regular fins a la consecució dels objectius del marc de 
col·laboració. 

 
• Col·laborar amb Tot Comerç en la cerca de recursos i finançament necessari 

pel seu bon funcionament del període de prova i adaptació de la plataforma, i  
en el suport i promoció de la plataforma en els àmbits d’ús i promoció de 
Vilanova com a marca turística.  

 
• Aportar al desenvolupament de la plataforma els recursos necessaris i 

econòmics, perquè sigui adaptada als requeriments específics de la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú, i així assolir els compromisos de continguts i de qualitat 
que siguin necessaris.  

 
• Aportar de forma anual a Tot Comerç, durant la vigència d’aquest conveni, els 

recursos necessaris per tal donar suport a les línies d’actuació estratègiques 
fixades de forma comuna. Aquests recursos s’acordaran anualment entre els 
representants de l’Ajuntament, Tot Comerç i els promotors de la plataforma. 
Pel primer any de vigència d’aquest acord l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ha previst una aportació de 14.000€ amb càrrec a la partida 03.927.48200 del 
pressupost 2012. Les aportacions en el segon i tercer any del projecte 
s’establiran en el pressupost municipal del 2013 i 2014 

 
Per part de Tot Comerç 
 



 

 

  

• Establir els marcs de col.laboració tècnica i empresarials que acompleixin amb 
els requisits establerts en aquest conveni per a desenvolupar i implementar la 
plataforma per a telèfons mòbils de Vilanova i la Geltrú, així com per establir 
noves línies de desenvolupament de continguts de comunicació, dins els 
plans i la línia estratègica que la plataforma preveu quan l’Ajuntament i Tot 
comerç així ho considerin.  Aquests marcs de col·laboració hauran de 
preveure:  

- Comunicació per a definir línies d’actuació estratègiques. 
- Adaptació i integració de la plataforma a les necessitats de la ciutat 
- Presentar resultats periòdicament 
 

• Designar una persona entre ambdues parts amb accés a tota la informació. 
 
• Participar de forma activa en l’assessorament i la distribució efectiva de la 

plataforma, així com al desenvolupament tecnològic, econòmic, social i turístic 
del territori de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i que en matèria de 
comunicacions mòbils, marqui la necessitat municipal en cada moment. 

 
• Totes les dades generades per la activitat diària de l’ús de la plataforma 

formarà part i serà propietat de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, és a dir, de 
l’Ajuntament de la ciutat, i respondrà a les necessitats definides per la l’OPD, 
segons els estàndards de protecció que regeixen a la CE, i compatibles amb 
la legislació vigent. 

 
Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i d'acord 
amb la normativa que regula el present conveni. 
 
Per a poder fer efectiu l’ajut Tot Comerç haurà d'estar al corrent de qualsevol deute 
contret envers l’Ajuntament. 
 
3. IMATGE I COMUNICACIÓ 
 
3.1 En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts l’Ajuntament consideri necessari fer ús dels logotips de Tot Comerç haurà 
de demanar prèvia autorització, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o 
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
 
Aquesta petició d’autorització prèvia serà extensible als col·laboradors empresarials 
del projecte. 
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos 
pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar 
la vigència del present conveni. 
 
3.2 En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts Tot Comerç consideri necessari fer ús dels logotips de l’Ajuntament, haurà 
de demanar prèvia autorització a l’Ajuntament , especificant l’aplicació corresponent 
(sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 



 

 

  

 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos 
pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar 
la vigència del present conveni. 
 
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de l’Ajuntament  
hagi de tenir caire lucratiu per l’entitat sol•licitant, caldrà formalitzar el corresponent 
contracte de llicència de marca. 
 
3.3 L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà constar de forma específica (mitjançant 
cartell, logos, etc.), la col•laboració de l’empresa Tot Comerç. 
 
4. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada inicial de 3 
anys, si bé s’entendrà automàticament prorrogat per períodes d’un any, excepte en 
cas de denúncia per qualsevol de les parts manifestada i amb una antelació mínima 
d’un mes a la seva data d’acabament . 
 
5. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DE L’ACTUACIÓ  
 
A efectes de justificar l’aportació econòmica a realitzar per part de l’Ajuntament pels 
costos associats a la implantació de la plataforma en la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
caldrà que Tot Comerç presenti al Registre General de l’Ajuntament una factura, 
abans del 31 de desembre de 2012, per un import de 14.000€ on hi consti “segons 
conveni signat amb data XXX de XXXXX”. 
  
6. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
6.1: Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
6.2: Les modificacions pactades s’adjuntaran com a addenda del present conveni. 
 
7. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
7.1: L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
7.2: La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti, 
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol•licitud 
en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o presumpta serà 
susceptible de recurs contenciós  administratiu. 
 
7.3: Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
  
8. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 



 

 

  

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini, prèvia denúncia.  
b) Per resolució, d'acord amb el pacte setè 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
9. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
9.1: Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb el protocol General, 
constitueixen la llei del present conveni. 
 
9.2: Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova elText Refòs de la 
Llei de contractes del Sector Públic, per aplicació del seu article 4.1.d. 
 
10. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
10.1: Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetlli pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació 
dels recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles 
variacions a introduir en aquesta col•laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- El Regidor responsable del Comissionat per la Societat de la Informació o persona 

en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria de Comunicació 
- Un representant de Tot Comerç 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i, al menys, una 
vegada a l'any. 
 
11. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
12. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 



 

 

  

I, en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  També en la mateixa línia de treball, un dels punts que 
inclou el Pla de Mandat del govern de la ciutat és la creació d’una aplicació 
per a telèfons intel·ligents en el sentit de que serveixi d’element promocional 
de la nostra ciutat.  En aquesta mateixa direcció, doncs després d’uns mesos 
de feina el que hem convingut ha sigut la creació d’una aplicació per a 
smartphones, per a tauletes i també doncs fins i tot per a internet, que té dos 
elements interessants a destacar: el primer, que té un finançament també 
novament per part de la Diputació de Barcelona, per part de la secció de 
comerç de la Diputació de Barcelona, i el segon element doncs que ha estat... 
com que té un funcionament limitat i que ens resultava difícil d’anar a buscar 
un producte d’aquestes característiques en el mercat, el que hem fet ha sigut 
encarregar la creació d’aquesta aplicació en una empresa de les que estan 
hostatjades en el cowork, concretament a Neàpolis, de dos joves 
emprenedors vilanovins que es dediquen a aquest tipo de producte. 
 
Per acabar amb l’explicació, el que avui sotmetem a votació va tenir 
possibilitat de ser exposat en la Comisió Informativa d’aquesta setmana 
passada, i també el divendres passat en el si de la Taula de Turisme i Comerç 
que va tenir lloc en el Museu del Ferrocarril. 
 
Bàsicament, i també a tall informatiu per a les persones que no hagin pogut 
conèixer aquest mecanisme, doncs el que pretenem és un canal amb una 
doble direcció, la primera destinada als habitants, als ciutadans de Vilanova, 
als administrats des del punt de vista de que l’Ajuntament tingui una eina de 
comunicació d’informacions municipals, que poden ser tan variades com 
afectacions de trànsit, obres i fins i tot noves bonificacions que eventualment 
puguin sortir en les taxes municipals, per tant relació molt directa des de la 
primera administració, des de l’Ajuntament al ciutadà, i en un sentit a la 
inversa: que el ciutadà es pugui també doncs adreçar molt més fàcil, directa i 
ràpidament a l’Ajuntament.  I la segona via diguem que té aquesta aplicació és 
la de promocionar des del punt de vista gastronòmic, comercial, turístic, 
museístic i cultural doncs la ciutat de cara a visitants i turistes que puguin venir 
d’altres poblacions.  Bàsicament serà una aplicació en la que tindrà tota la 
informació disponible de l’oferta turística, gastronòmica, cultural, etc., que 



 

 

  

ofereix la ciutat, però que està molt al servei diguem de ser dinamitzada.  No 
serà cap informació estàtica, sinó que cada establiment, cada comerç, cada 
restaurant, cada museu, cada departament de l’Ajuntament, podrà bolcar amb 
immediatesa un missatge, una promoció, una oferta, una informació, en el 
sentit de que intenti ser un canal dinàmic, pretenent ser una informació de 
ciutat que fins avui no està existint en cap altra ciutat del Principat de 
Catalunya. El títol de l’aplicació és “Vilanova+”, la podran conèixer en els 
propers dies.  Es posarà en funcionament precisament també en aquesta 
campanya de Nadal. 
 
I per acabar un darrer detall que és que pel fet de poguer dinamitzar amb una 
forta embranzida d’inici aquest instrument, el conveni l’hem fet novament 
també amb Viu Comerç, és a dir, és una aplicació que està oberta a tots els 
negocis de Vilanova, a tots els ciutadans de Vilanova, estiguin o no estiguin 
associats o agremiats, però sí que havíem entès que per fer un salt endavant 
amb potència de l’aplicació, doncs ha sigut precisament amb el Gremi de 
Botiguers precisament amb els que hem conveniat aquesta primera posada en 
marxa de l’aplicació de tal manera que un gran nombre d’establiments tindran 
accés a l’aplicació i podran per tant dotar-la de contingut i dinamitzar-la de 
cara a les festes de Nadal. 
 
Res més.  Demanar-los el vot favorable per tal que puguem ratificar aquesta 
eina i convidar-los també a que en puguin fer ús i el que interessa és això, que 
nosaltres siguem els màxims promotors d’aquesta eina, d’aquesta aplicació, 
que serà en el futur, i esperem que no sigui a llarg termini sinó a mitjà, un 
estalvi en termes de Promoció.  És a dir, una de les principals eines de 
promoció de la ciutat de cara a atreure clients i visitants serà precisament 
aquesta aplicació, aquesta APP.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Senyor 
Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Òbviament per donar el vot favorable de la CUP, perquè és una eina 
necessària i perquè és cap on s’ha d’anar, però no ens queda clar la jerarquia 
de tot plegat.  És a dir, és una eina per promoure la ciutat, és una eina on hi 
hauran museus, on hi haurà fins i tot departaments de l’Ajuntament, on 
òbviament hi ha d’haver el teixit comercial, etc., etc., etc., però la subvenció se 
li dóna a Viu Comerç, perquè és Viu Comerç qui ha fet l’encàrrec a una 
empresa del cowork, perquè aquesta empresa oferia una oferta millor, o 
perquè ja estava... no sé quina és la jerarquia de les decisions i finalment clar 



 

 

  

–ens estarem equivocant, eh?, en tot cas, ara que ens ho corregeixin- si la 
subvenció és a Viu Comerç però és una eina de ciutat, qui la gestiona?, o de 
qui és propietat?   
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ara, quan acabem el torn de paraules, el senyor Figueras 
contestarà.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, jo, en la mateixa línia d’aquesta pregunta i quina és la dimensió.  És a dir, 
aquesta aplicació té la seva incidència en el sector del comerç i de promoció 
del comerç de la ciutat.  Per tant, acaba aquí o té vocació d’anar més enllà i 
això respon a un conveni de l’empresa amb l’Ajuntament?, o es limita només a 
aquest instrument d’utilitzar aquest mitjà com a element de promoció del 
comerç de la ciutat?  Perquè si va més enllà també és potser conèixer quina 
és la dimensió i aleshores probablement té un abast que és molt diferent i se 
n’hauria de parlar més tranquil·lament. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Rodríguez, que no l’havia vist. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Per donar el nostre vot favorable, com no pot ser d’una 
altra manera.  Celebrem aquesta iniciativa per part del govern i trobem també 
molt eficaç l’aplicació que ha sigut treballada per una empresa de Vilanova 
que treballa al cowork de Neàpolis.  Celebrem també perquè trobem de que 
d’acord amb les noves tecnologies que hi hagi una administració electrònica i 
que Vilanova sigui una de les innovadores en crear aquesta aplicació per 
poder arribar al ciutadà d’una forma més cercana, fa molt favorable i trobem 
que és molt necessària avui dia per poder treballar-hi. 
 
El dubte que té aquest grup és si a més de la promoció econòmica de la ciutat 
si també es podran fer tràmits administratius des de l’aplicació pròpia.  M’estic 
explicant bé, no?  Vale, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passo la paraula al senyor Figueras. 
 
 



 

 

  

GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Tot plegat és bastant llarg d’explicar.  Els que vam poder 
estar l’altre dia a la Comisió vam tenir la informació per part de l’empresa que 
ha disenyat d’aplicació, com també els que vàrem poguer estar en el Museu 
del Ferrocarril. 
 
Dit això, intentant ser sintètic, és una aplicació de ciutat i per tant no es tracta 
ni d’una eina estricta de promoció econòmica ni d’una eina estricta de difusió 
de l’administració.  A diferència del que poden ser altres aplicacions que hi 
pugui haver en ciutats no sé... Barcelona, per exemple, en té 12 i cada sector 
té una aplicació pròpia de ciutat, o Girona en té una altra però que és més 
estrictament administrativa de l’Ajuntament.  El que hem intentat aquí és tenir 
una aplicació que sigui una eina de ciutat, que serveixi, insisteixo, tant per als 
vilanovins en el sentit de relació amb l’administració, però també a l’hora de 
conèixer tota l’activitat que hi pot haver, d’oferta comercial, sí, però d’oferta 
cultural i museística, d’activitats festives que hi hagin al llarg del calendari, 
d’activitats firals, d’activitats esportives.  És a dir, qualsevol persona pot 
interactuar amb aquesta aplicació.   
 
Aleshores, per què diguem el que fem és donar-li el tret de sortida a través 
d’un gremi de la ciutat?  Doncs perquè és una qüestió que ens ajuda a donar-li 
més potència d’entrada.  El que ens fa la Diputació és donar-nos uns recursos 
per desenvolupar en primer terme aquesta eina, però que si és una eina 
estrictament doncs que explica, perquè ens entenguem, lo mateix que tenim a 
la web de l’Ajuntament i ho transformem en tecnologia mòbil, probablement 
quedaríem coixos.  Què se’ns recomana?  Home, feu d’entrada un tret de 
sortida potent amb algú que de seguida pugui tenir doncs dos o tres-cents 
establiments, des del punt de vista d’interactuació, de protagonistes privats 
que de seguida posaran això en funcionament d’una manera molt més ràpida.  
Diguem del ventall de gremis que tenim a la ciutat els comerciants són els que 
estan més ben estructurats i també per època ens semblava que treure-ho ara 
per Nadal era una bona utilitat, i per això hi ha aquest primer en conveni amb 
els botiguers.  Que serveix simplement per vehicular el fet de que això sigui 
possible i tingui un tret de sortida potent.   
 
A partir d’aquí, quina és la jerarquia?  Qui és el “propietari” de l’aplicació és 
l’Ajuntament de la ciutat, i per tant hi haurà un petit filtre en el que vetllarem 
perquè la pròpia informació que posem a la xarxa des de l’Ajuntament sigui 
una informació que tingui una certa qualitat, de la mateixa manera que la 
informació que pugui posar un gimnàs, un restaurant, una botiga o un no sé 
qui, doncs també sigui una informació que tingui una certa qualitat.  L’objectiu 
és que a més a més puguem anar complicant aquesta eina tan com vulguem 
en el sentit de que les noves tecnologies evolucionen, no?  Heus aquí també 



 

 

  

la importància de que sigui en aquest cas un operador implantat a la ciutat que 
ens ajudi a tenir una interlocució molt més directa. 
 
Jo el que... si de cas, en la pròxima Comisió podem tornar diguem a anar fil 
per randa de tots els detalls que hi hagin, tant de funcionament com de 
procediment a l’hora de dotar de contingut, com de dinamització, etc., 
absolutament oberts a parlar-ne. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, en el ben entès que jo d’aquest món lo just, eh?, però si aquesta aplicació, 
aquest aplicatiu és per comunicar qüestions vinculades a l’objecte social del 
Viu Comerç, té una llògica que sigui una relació a tres: Ajuntament, una 
empresa de la ciutat i el Viu Comerç.  Si el que té vocació és generalista, és a 
dir, d’anar més enllà, costa entendre perquè hi ha el Viu Comerç en concret i 
no hi pot haver una altra entitat, una altra o una altra, que a més a més 
probablement als de Viu Comerç doncs els hi deu semblar molt bé que hi hagi 
informació de coses de les bonificacions, però vull dir que en aquest cas no és 
l’objecte, diguem-ne, del Viu Comerç.  En la mesura que sigui un instrument o 
un aplicatiu generalista, probablement si va més enllà s’hauria d’anar a un 
procés competitiu entre gent de la pròpia ciutat, naturalment, en la mesura que 
sigui possible, perquè sinó comencem amb una coseta així i acabarà sent 
l’aplicatiu del conjunt de la ciutat que utilitza l’Ajuntament com a instrument per 
projectar-se a través d’aquest mitjà i s’haurà decidit com un acord puntual de 
Nadal per un tema del Viu Comerç, i no és ben bé així, pel que estem veient.  
Per tant, en aquest sentit el que sí que diem és: siguem restrictius i en 
l’eventualitat que això vagi molt més enllà, obrim el ventall de possibilitats 
d’entitats o empreses de la ciutat, perquè en la mesura que no faci falta un 
concurs podem fer un concurs restringit només invitant a gent a la ciutat.  En 
fi, que sigui més competitiu.  Més enllà d’això, si això és així ho votaríem a 
favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Vol afegir alguna cosa, senyor regidor? 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, ja veig per on va, senyor Elena.  Insisteixo, no és una eina feta per als 
botiguers, és una eina de ciutat que necessita un tret de sortida potent.  I ens 



 

 

  

ha semblat que per una qüestió d’agilitat i d’organització del propi Gremi de 
Botiguers era interessant donar el tret de sortida de conjunt amb ells.  A partir 
d’aquí aquesta eina ha d’anar penetrant amb tothom qui se la vulgui fer seva.  
Si resulta que aquesta eina ha de crèixer més i ha de complicar-se més des 
del punt de vista organitzatiu i això doncs requereix la imposició de més 
recursos, primer haurem de veure si els tenim i segon doncs haurem de veure 
com els podem distribuir.  En aquest sentit no estem jugant amb preus de 
mercat malauradament per a la ciutat, diguem-ho així, sinó que per això hem 
hagut d’intentar veure quina era la millor manera de triangular la suma 
d’esforços i poder començar.   
 
El que sí que crèiem que era molt important era ser-hi, és a dir, si en una 
aplicació d’aquestes característiques podem ser pioners com a destinació que 
tingui eines d’aquest tipo, probablement ens situarà reforçant-la molt i que 
Vilanova tingui un renom en aquest aspecte.  Però en tot cas recullo 
evidentement totes les seves aportacions.  Gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Passem a la votació. Vots a favor de 
la proposta?  S’aprova per unanimitat, entenc. 
 
Molt bé, són les vuit menys cinc.  A les vuit en punt reemprenem aquest Ple. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
(Pausa) 
 

  16. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A 
L’ÀMBIT DE LA SÍNIA DE LES VAQUES (CLAU 13) PER A LA 
REGULACIÓ  DEL RÈGIM D’USOS DE LES FINQUES 31, 33 I  35 
DEL CARRER DE L’ÀNCORA. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets: 
 
I.- D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual 
del PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la 
regulació del règim d’usos de les parcel·les 31, 33 i 35 de l’àmbit del PERI 
Zona de suport d’Activitats portuàries a la Sínia de les Vaques.  
 



 

 

  

Amb aquest objecte és proposa una regulació del règim d’usos que permeti la 
desvinculació del sector amb l’activitat portuària, possibilitant així, en el 
marc del planejament urbanístic (PGO), el desenvolupament de les activitats 
de caràcter terciari i bàsicament el comerç i les oficines al servei del barri 
de mar i la ciutat en general, en el ben entès que el port, en desenvolupament 
del seu Pla Especial té la capacitat d’incorporar els usos de suport a les 
activitats portuàries.  
 
En aquesta regulació del règim d’usos s’estableix l’exclusió, a l’apartat 4 de la 
fitxa corresponent al PERI Zona de suport d’Activitats portuàries a la Sínia de 
les Vaques, com a usos admesos de: l’ús industrial i magatzem (15), i l’ús 
d’abastaments (16), i la anulació de la relació directa amb les activitats 
portuàries dels usos: Comercial i l’ús d’Oficines i Serveis (8); no establint-se 
per al Comercial cap més limitació que les derivades de la legislació sectorial, i 
admetent dins de l’ús d’Oficines i Serveis les activitats de caràcter 
professional, artesanal i artístiques assimilables pel que fa al règim 
d’autoritzacions, a l’ús industrial compatible amb l’habitatge. Així mateix 
s’inclou l’ús de Restauració (5). 

 

II.- El document de modificació de PGO presentat incorpora la següent 
documentació: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1 Índex de la documentació de la Modificació Puntual del PGO 

1.2 Antecedents, objecte i contingut documental de la Modificació Puntual. 

1.3 Àmbit de la Modificació Puntual del PGO 

1.4 Classificació i qualificació del sòl segons el PGO vigent 

1.5 Propietat del sòl 

1.6 Justificació, criteris i objectius de la Modificació Puntual del PGO  

1.7 Oportunitat i conveniència de la Modificació Puntual del PGO amb relació als 
interessos públics i privats concurrents 

1.8 Justificació que no concorren motius de valoració negativa de la Modificació 
Puntual del PGO 

1.9 Proposta de la Modificació Puntual del PGO 

1.10 Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic 

DOCUMENT NÚM. 2: NORMES URBANÍSTIQUES 

DOCUMENT NÚM. 3: PLÀNOLS 

1. Situació i relació amb el P.E. del Port                                                                                           

2. Àmbit de la Modificació i delimitació de polígon d’actuació                 E: 1/5.000 



 

 

  

3. Cadastral i titularitats                                                                            E:1/1.000 

4. Delimitació de la TUC                                                                          E:1/1.000 

5. Àmbit de suspensió de llicències                                                         E:1/1.000 

DOCUMENT NÚM. 4: ANNEX:  AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 

El referit document de modificació ha estat elaborat pels serveis tècnics 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, i signat pel Cap de Servei d’Urbanisme, Sr. 
Camil Queraltó Ventura.  

 

Fonaments de dret: 
 
1.- De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la densitat dels usos o 
la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats 
que estableixen els articles 99 i 100. 
 
Per tant, el document de modificació inclou entre la seva documentació les 
especificacions detallades en l’apartat 1 de dit article 99, i justifica que pel seu 
objecte i contingut, no es troba en cap dels supòsits previstos a l’article 100 
TRLUC, i per tant no requereix un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics. 
 
A banda d’això, en el cas de modificació del pla d'ordenació urbanística 
municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a 
l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 d'aquest Reglament, i el tràmit 
d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei d'urbanisme només s'ha de 
concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb 
l'àmbit de la modificació. 
 
 
2.- D’altra banda, l’art. 118 del reiterat Reglament regula les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic. Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 



 

 

  

específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en 
qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 
que s'introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que 
substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per 
a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 
4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme.  

3.- L’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe 
ambiental corresponent a les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  

En el present supòsit, en atenció a l’objecte de la modificació no resulta 
preceptiva la incorporació d’informe ambiental, tota vegada que l’objecte de la 
present modificació puntual de PGO no es troba dins de cap dels supòsits 
previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, per quant no és constitutiu dels supòsits previstos en les 
lletres a) i d) de dit article, i tampoc de la lletra b), en no enquadrar-se dit 
objecte dins els projectes o activitats previstos a l’article 3.2 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes tampoc es troba dins el supòsit 
de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al sòl no urbanitzable, la qual cosa no 
és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el supòsit de la lletra e), en trobar-
nos dins l’excepció que contempla dit mateix supòsit, és a dir, modificació del 
planejament urbanístic. Així mateix, tampoc es troba dins les categories de 
plans i programes previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, 
ni s’enquadra en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present 
modificació no comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius 
sobre el medi ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del 
referit article 118.4 ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 



 

 

  

I d’altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla 
general no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. No 
obstant això en aplicació de l’article 3.3  del  Decret 344/2006 de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, si 
d’aquest règim d’usos se’n derivés una implantació singular, el projecte en 
qüestió hauria d’incorporar el corresponent  estudi d’avaluació de mobilitat 
generada. 

Per últim, en tractar-se d’una modificació que no afecta a un àmbit l’ús 
residencial, no cal la incorporació de Memòria Social. 

En conseqüència, la Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa 
justifica i conté les motivacions, determinacions i documentació que contempla 
l’article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
4.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent  incorporat en el document de modificació la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  
 

De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 



 

 

  

tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 

5.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial 
i provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 

El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des 
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.    
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si s’escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 

Per tot l’exposat, vist el document de modificació redactat des dels serveis 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient, 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 Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 

ACORD: 
 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 
13), per a la regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de 
l’Àncora, d’acord amb la Memòria Justificativa incorporada a l’expedient.   



 

 

  

 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació de qualsevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin, en 
ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, 
com de la proposada en la modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol 
corresponent incorporat en el document de modificació. 
 
La present suspensió s’aprova a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i li seran d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i 
arts. 102.4 i 103 del referit Reglament.     
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 
i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).” 
 
ALCALDESSA 
 
Passo la paraula directament al regidor. Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, en tot cas per petició dels diversos grups polítics ens han demanat si podia 
quedar sobre la taula, per acabar de debatre alguns termes, algunes 
qüestions que quedaven dubtoses i en tot cas passaríem a parlar a la propera 
Comisió Informativa amb intenció de portar-la al Ple següent. 
 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Per tant, el punt número 16 queda sobre la 
taula per parlar-ne a la Comisió Informativa i portar-ho al proper Ple. 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
  

 17. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA INCORPORACIÓ DE 
L’ÚS RELIGIÓS A LA FINCA 1-3  DEL CARRER DE LA FITA DEL 
SECTOR INDUSTRIAL ROQUETES DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
I.- D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual 
del PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la 
incorporació de d’ús religiós a la finca 1-3 del Carrer de la Fita, al sector 
industrial Roquetes.  

Amb aquest objecte és proposa una regulació del règim d’usos de la finca 
descrita que permeti la incorporació de d’ús religiós, en funció de l’interès de 
l’Associació Cultural Islàmica – Comunitat Mesquita Al Furkan, per a la compra 
d’una de les tres naus construïdes a la finca, per ubicar-hi el centre cultural 
islàmic, (nau núm. 3 segons numeració al plànol de l’apartat 1.5: Propietat del 
sòl).  

Tal i com es ressenya a la referida Memòria, el document de Modificació 
puntual incorpora un informe justificatiu de la idoneïtat de la proposta 
d’emplaçament del centre cultural islàmic a la nau ubicada al carrer de la  fita 
núm. 1, emès per la Cap de Servei de Convivència, el qual presenta el 
següent contingut: 
 

Antecedents: 
 
L’Associació Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú, composada íntegrament 
per persones musulmanes, es va constituir i registrar al Registre d’Associacions 
de la Generalitat de Catalunya l’any 1998. L’any 2005 es va inscriure també al 
Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia com a Comunitat Mesquita 
Al Furkan de Vilanova i la Geltrú. Ja des dels seus orígens, els seus membres 
s’aplegaven al voltant d’un local de lloguer que utilitzaven essencialment amb 
finalitats religioses, al barri de mar, i que han anat canviant d’ubicació per motius 
d’espai, assegurant la continuïtat de l’oratori. 
 



 

 

  

Des de l’any 1996 fins l’any 1998, la comunitat feia ús d’un local al núm. 19 del 
carrer Conxita Soler al Barri de Mar. L’any 1998 van passar a instal·lar-se, en 
règim de llogaters, en un local soterrani de 200 m2 del mateix carrer.  
 
L’any 2008 l’oratori es va traslladar a una nau industrial del carrer Crespellins 2, 
al barri del Tacó. Aquesta ubicació havia de ser temporal atès que l’Associació 
sol·licitava la cessió de terrenys municipals amb la finalitat de construir un centre 
de culte nova planta. En l’actualitat aquesta ubicació és en règim de llogaters i 
disposa de informe del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
on s’informa favorablement l’ús provisional per centre de culte, així mateix esta 
en tràmit l’expedient 162/12-Act en el que l’Associació Cultural Islàmica de 
Vilanova i la Geltrú tramita el règim de comunicació segon Decret 94/2010 de 
desplegament de la llei 16/2009 de 22 de juliol de centres de culte.  
 
El 6 de juliol de 2009, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, va aprovar-se la cessió de terrenys municipals i/o admissió d’usos 
religiosos, relacionats amb les entitats i confessions següents: Església 
Evangèlica Pentecostal Emmanuel, Parròquia de Sant Joan Baptista, Església 
Evangèlica de Filadèlfia i  Associació Cultural Islàmica. 
 
En data 7 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar un 
conveni amb l’Associació Cultural Islàmica en virtut del qual l’Ajuntament es 
comprometia a cedir a l’associació, en règim de concessió administrativa i per un 
termini màxim de 50 anys, l’ús de 1000 m2 de superfície corresponents a part 
dels terrenys inclosos pel planejament general vigent en el sector de sòl 
urbanitzable “Ortoll 1” qualificats com a sistemes d’equipaments col·lectius. La 
referida concessió administrativa que es derivava de dit conveni està 
degudament inscrita en el Registre de la Propietat. 
 
Al llarg d’aquest temps l’Associació ha mantingut diverses reunions amb els 
serveis tècnics municipals, amb diferents propostes de definició del Centre 
Cultural Islàmic elaborades per diferents arquitectes contractats per l’entitat, 
sense arribar a presentar el projecte bàsic. 
 
El 19 d’octubre de 2012 l’Associació va manifestar el seu interès en la compra 
d’una nau situada al c/ de la Fita núm. 1  per ubicar-hi el centre cultural islàmic i 
sol·licità que es portés a Ple municipal la proposta de Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació (MPGO) per admetre l’ús religiós en el terreny on està 
ubicada aquesta nau.  
 
En data 8 de novembre de 2012 l’Associació Cultural Islàmica – Comunitat 
Mesquita Al Furkan va comunicar formalment a l’Ajuntament, a través d’un escrit 
al registre general de l’Ajuntament,  els motius pels quals el 23 d’octubre de 2012 
va signar un document d’arres per la compra de la nau citada i va fer explícit el 
seu compromís a renunciar a la concessió administrativa del terreny en el sector 
urbanitzable “Ortoll 1” un cop sigui aprovada definitivament la modificació del Pla 
General que admeti l’ús religiós en la zona on està ubicada aquesta nau. 
 
Valoració: 
 
Davant de la nova proposta d’emplaçament del Centre Cultural Islàmic per part 
de l’Associació Cultural Islàmica – Comunitat Mesquita Al Furkan,  des de la 



 

 

  

perspectiva de la gestió de la llibertat de consciència i el pluralisme religiós a la 
ciutat, fem les valoracions següents: 

1. El Centre Cultural Islàmic és un centre de culte que ha de donar resposta al 
conjunt de la població musulmana de Vilanova i la Geltrú que viu a diferents 
zones de la ciutat. En aquest sentit no és tan rellevant la ubicació de l’espai de 
culte en un sector determinat com el fet que reuneixi les condicions adequades 
per al tipus d’ús que se’n farà. Així, l’article 5 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, 
de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, 
determina que la previsió de sòls, en els plans d’ordenació urbanística municipal, 
amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de 
caràcter religiós, no exclou per si mateixa la possibilitat d’admissió o de 
compatibilitat d’aquests usos en altres zones urbanes del municipi.   
 
2. La nau està ubicada en una zona amb possibilitats d’aparcament conjuntural, 
que facilita l’accés en les festes amb major afluència de persones (Ramadà, 
Festa del Sacrifici....). A 180 metres i amb front a la Rda. Europa, s’hi emplaça 
una amplia zona d’Equipament municipal (claus E i H) no edificada, de 3,06 Hes 
de superfície que esporàdicament s’utilitza per a la instal·lació de fires, circs... i 
permet l’ús provisional d’aparcament per a satisfer la demanda en les ocasions 
de major afluència.  
 
3. La localització de la nau és pròxima al sistema viari bàsic (Ronda Europa) amb 
facilitat d’accés al transport públic. La parada d’autobús urbà més propera a la 
situació del carrer de la Fita  correspon a les línies 3 i 4 , essent la parada 
“Tanatori”, situada al Passatge de la Vilanoveta. Pel que fa a les parades de 
l’autobús interurbà, estan situades al Carrer de la Terrossa i a la Ronda Europa, 
a un radi de 200 metres, respecte a la situació d’aquesta adreça. Així, es dona 
compliment al que preveu l’article 6 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, segons el 
qual s’ha de garantir que el seu emplaçament estigui ben comunicat, per tal de 
no dificultar l’exercici del dret de llibertat de culte.  
 
4. La importància de la resta dels arguments que exposa l’Associació en la seva 
proposta d’emplaçament pel que fa a la viabilitat del centre de culte: 
 
- “Es tracta d’una nau que, a partir de la seva compra, passarà a ser propietat de 
la comunitat i no una concessió per uns anys determinats 
- La compra i adequació de la nau com a espai de culte s’ajusta millor a les 
possibilitats econòmiques de la comunitat, tenint en compte la crisi econòmica 
actual”. 
 
Per tot l’anteriorment esmentat, valorem la idoneïtat de la proposta 
d’emplaçament d’un centre cultural islàmic a la nau situada al carrer de la Fita 
núm. 1.” 
 

II.- El document de modificació de PGO presentat incorpora la següent 
documentació: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

1.1 Índex de la documentació de la Modificació Puntual del PGO 

1.2 Antecedents, objecte i contingut documental de la Modificació Puntual. 



 

 

  

1.3 Àmbit de la Modificació Puntual del PGO 

1.4 Classificació i qualificació del sòl segons el PGO vigent 

1.5 Propietat del sòl 

1.6 Justificació, criteris i objectius de la Modificació Puntual del PGO  

1.7 Oportunitat i conveniència de la Modificació Puntual del PGO amb relació als 
interessos públics i privats concurrents 

1.8 Justificació que no concorren motius de valoració negativa de la Modificació 
Puntual del PGO 

1.9 Proposta de la Modificació Puntual del PGO 

1.10 Justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic 

1.11    Àmbit de suspensió de tramitacions i llicències 

DOCUMENT NÚM. 2: NORMES URBANÍSTIQUES 

DOCUMENT NÚM. 3: PLÀNOLS 

6. Situació                                                                                               E: 1/5.000  

7. Àmbit de la Modificació i de suspensió de tràmits i  llicències           E: 1/1.000 

8. Cadastral i titularitats                                                                          E:1/1.000 
 

El referit document de modificació ha estat elaborat pels serveis tècnics 
d’Urbanisme de l’Ajuntament, i signat pel Cap de Servei d’Urbanisme, Sr. 
Camil Queraltó Ventura.  

 
Fonaments de dret 

1.- De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment.  

Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la densitat dels usos o 
la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats 
que estableixen els articles 99 i 100. 

D’acord amb la Memòria Justificativa, en aplicació de l’esmentat article 99, i 
malgrat tenir en compte que la present modificació comporta una 
transformació dels usos anteriorment establerts de la que no se’n deriva un 



 

 

  

increment d’aprofitament, d’acord amb l’establert al punt 1a) de  l’obligació 
d’especificar la identitat dels titulars de les finques afectades per la modificació 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, 
s’incorpora el punt 1.5 de la memòria: Propietat del sòl, amb la identificació 
corresponent, que també es relaciona al plànol núm. 3: Cadastral i titularitats. 

 
Així mateix  d’acord amb l’establert al punt 1 c) del mateix article 99, cal 
incloure una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual 
s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació 
s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a 
separata. En virtut que aquesta modificació no incorpora un ús de caràcter 
lucratiu, sinó un ús de caràcter d’equipament col·lectiu i per tant no comporta 
un increment d’aprofitament, es considera que no requereix el document de 
l’avaluació econòmica i financera, que inclogui l’avaluació econòmica, amb la 
justificació, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.  

D’altra banda la present Modificació, pel seu objecte i contingut, no es troba 
en cap dels supòsits previstos a l’article 100 del referit Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i per tant no requereix un increment de les reserves per a 
sistemes urbanístics. 

A banda d’això, en el cas de modificació del pla d'ordenació urbanística 
municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a 
l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 d'aquest Reglament, i el tràmit 
d'audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei d'urbanisme només s'ha de 
concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb 
l'àmbit de la modificació. 
 
2.- D’altra banda, l’art. 118 del reiterat Reglament regula les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic. Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 
específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en 
qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 
que s'introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que 
substitueixen les precedents. 



 

 

  

d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per 
a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 
4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme.  
 
3.- L’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe 
ambiental corresponent a les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  
En el present supòsit, en atenció a l’objecte de la modificació no resulta 
preceptiva la incorporació d’informe ambiental, tota vegada que l’objecte de la 
present modificació puntual de PGO no es troba dins de cap dels supòsits 
previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, per quant no és constitutiu dels supòsits previstos en les 
lletres a) i d) de dit article, i tampoc de la lletra b), en no enquadrar-se dit 
objecte dins els projectes o activitats previstos a l’article 3.2 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes tampoc es troba dins el supòsit 
de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al sòl no urbanitzable, la qual cosa no 
és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el supòsit de la lletra e), en trobar-
nos dins l’excepció que contempla dit mateix supòsit, és a dir, modificació del 
planejament urbanístic. Així mateix, tampoc es troba dins les categories de 
plans i programes previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, 
ni s’enquadra en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present 
modificació no comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius 
sobre el medi ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del 
referit article 118.4 ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

I d’altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla 
general no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.  

Tanmateix, tal i com es justifica en la pròpia Memòria del document de 
modificació, en aplicació de l’article 7 del  Decret 94/2010, de 20 de juliol, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i en 
funció que la superfície possible de la nau destinada en concret a centre de 
culte no supera la superfície de 1000,- m2. ni el seu aforament – d’acord amb 
la superfície construïda- no pot superar les 500 persones, no s’incorpora l’ 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  

No obstant això, si d’aquest règim d’usos aplicat a tota la finca se’n derivés 
una activitat que superés  els paràmetres de l’article 7 del  Decret 94/2010, de 



 

 

  

20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, el projecte en 
qüestió hauria d’incorporar el corresponent  estudi d’avaluació de mobilitat 
generada. 

Per últim, en tractar-se d’una modificació que no afecta a un àmbit l’ús 
residencial, no cal la incorporació de Memòria Social. 

En conseqüència, la Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa 
justifica i conté les motivacions, determinacions i documentació que contempla 
l’article 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
4.- L’article 5 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, determina que la previsió de 
sòls, en els plans d’ordenació urbanística municipal, amb la qualificació de 
sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós, 
no exclou per si mateixa la possibilitat d’admissió o de compatibilitat 
d’aquests usos en altres zones urbanes del municipi.   

A més, la present Modificació justifica el compliment del que preveu l’article 6 
del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 
de juliol, dels centres de culte, segons el qual s’ha de garantir que el seu 
emplaçament estigui ben comunicat, per tal de no dificultar l’exercici del dret 
de llibertat de culte.  
 
5. En compliment dels objectius propis d’aquesta Modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent  incorporat en el document de modificació la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  

De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  

Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 



 

 

  

D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
6.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial 
i provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 

La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 

El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des 
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.    

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si s’escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
Per tot l’exposat, vist el document de modificació redactat des dels serveis 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient, 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 Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús religiós a 
l’àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector industrial Roquetes de 



 

 

  

Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la memòria justificativa incorporada a 
l’expedient.  
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació de qualsevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin, en 
ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, 
com de la proposada en la modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol 
corresponent incorporat en el document de modificació. 
 
La present suspensió s’aprova a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i li seran 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament.     
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 
i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Intervindran per part del govern primer el 
regidor Francesc Sánchez, com a regidor de Convivència, i després el senyor 
Giribet, com a regidor d’Urbanisme.  Senyor Sánchez. 
 
 
 
 



 

 

  

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bones i fredes tardes.  En tot cas és per explicar una mica perquè portem 
aquest punt al Ple.  En tot cas el regidor d’Urbanisme, el senyor Giribet, els 
explicarà si s’escau tècnicament el procediment que s’ha emprat. 
 
Farà unes quantes setmanes els representants de la comunitat islàmica es 
van dirigir a aquest regidor i al govern en general, per tal de transmetre’ls la 
possibilitat que tenien de poder adquirir en propietat una nau industrial, una 
nau en aquest cas, per poder allà fer un ús de mesquita.  En tot cas ens van 
preguntar si jurídicament això era possible, si en aquell espai de la ciutat això 
es podia realitzar.  Vem fer les consultes tècniques pertinents.  És evident que 
s’hi podia efectuar aquest tipo d’activitat, sempre i quan hi hagués una 
modificació urbanística que es podia completar legalment.  De fet, fent la 
modificació es podia fer.  Si hagués estat un altre tipo de sòl pues potser no hi 
havia aquesta possibilitat.  Van consultar si l’equip de govern en aquest sentit 
hi estaria d’acord i els hi vem traslladar que sí, que nosaltres no hi tindríem, al 
revés, cap inconvenient, sinó que els ajudaríem amb els tràmits que ells volien 
portar a terme en aquest sentit, i per tant que en el primer Ple que 
jurídicament i tècnicament poguéssim fer la proposta de modificació ho 
portaríem i així també es va informar en el seu moment en quant a nosaltres 
ens van traslladar des de la comunitat la possibilitat d’aquesta compra, ho vem 
traslladar també a la Comisió Informativa corresponent en el moment en què 
vam poguer-ho dir. 
 
Per tant, bàsicament el que passa en aquest sentit és aquesta modificació, 
que permetrà l’ús religiós i per tant la utilització com a mesquita de la nau que 
la comunitat ha comprat. 
 
En tot cas, si el senyor Giribet ha d’informar respecte algun tema tècnic, 
doncs... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, passo la paraula al senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bàsicament jo crec que està tot dit, eh?, vull dir, és una 
modificació puntual molt molt senzilla, que es tracta simplement d’incloure l’ús 
religiós a la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector industrial Roquetes, vull dir 
que no va més enllà d’això, d’incorporar el nou ús en un polígon i a més en un 
sector molt concret.  O sigui que no... jo crec que l’important està explicat. 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar bàsicament el nostre posicionament respecte la 
modificació d’usos.  Hem seguit bàsicament el procés a través de les dues 
comisions informatives, tant la d’Urbanisme com la Comisió de Serveis a les 
Persones, i bàsicament ha sigut un procés que en teoria tenia una altra 
solució en un altre emplaçament, i en aquest sentit sí que lamentem en la 
última instància i s’ha fet arribar algun plantejament de queixa en aquest sentit 
més veïnal, perquè de la mateixa manera que tot el procés per la ubicació 
doncs es va tenir molt en compte la participació del veïnatge, l’explicació en 
els propis veïns, en aquest sentit també la col·laboració per part d’aquest 
treball de diàleg, d’entesa i de convivència, i d’entesa la dificultat 
d’emplaçament d’aquell equipament en un sector amb les problemàtiques que 
comportava el lideratge de l’Associació de Veïns respecte això.  Quan 
últimament s’ha tingut això, no ha hagut comunicació en aquest sentit per part 
de l’Ajuntament al veïnatge de la ciutat.  S’hi va fer un treball, un esforç, i per 
altra banda doncs aquest diàleg o aquesta participació ara no s’ha produït, 
no?  I sembla que quan s’ha trobat una altra solució, bàsicament plantejada 
per la comunitat islàmica i no hi ha hagut retorn, no?, i en tot cas creiem que si 
per un costat es va fer un esforç aquest retorn ha de ser doncs d’igual manera 
explicar.  Això crec que s’ha d’anar amb compte i s’ha de tenir certa sensibilitat 
respecte aquest tema. 
 
Pel que fa concretament a aquest emplaçament, hi ha alguna qüestió més en 
la vesant tècnica, els requeriments que es feien per l’aparcament i la mobilitat 
en l’altre sector, doncs sembla aquí que es tenen també en compte d’alguna 
determinada manera i bueno, això ens ha plantejat algun dubte que en tot cas 
si ens vol explicar una mica més en detall el senyor Joan Giribet, li agrairia, i 
en tot cas per manifestar exclusivament la nostra abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot per posar una mica en antecedents, això, com ja 
s’ha explicat, ve de... abans la cessió que es va fer per part d’aquest 
Ajuntament d’uns terrenys d’equipaments a la Masia d’en Dimas. Nosaltres en 
aquell moment... primer de tot la nostra postura era que no crèiem que 



 

 

  

s’haguessin de donar terrenys d’equipaments per a confessions religioses, 
però que enteníem que ja que se n’hi havien donat a gairebé totes les 
confessions amb una mínima d’implantació a la ciutat, enteníem que ara que 
era el moment dels últims que faltava, que en aquest cas era la comunitat 
islàmica, doncs que se’ls hi havia de donar com s’havia fet amb tots els altres, 
tot i que a més a més nosaltres teníem un altre inconvenient que era on se’ls 
hi estava donant.  Ja se sap, forma part de l’Ortoll aquesta zona de la Masia 
d’en Dimas, i enteníem doncs que segurament era obrir el meló de l’Ortoll, de 
la urbanització de l’Ortoll, i en aquest sentit doncs fins i tot més tard 
defensarem una moció al respecte. 
 
Un cop dit això, doncs entenem que és una solució pactada amb totes les 
parts, més o menys bona.  La comunitat musulmana doncs ha trobat una nau 
que sembla que li serveix per a allò que volien fer, que tenien problemes per 
temes de finançament per al projecte inicial, perquè realment la crisi ens 
afecta a tots i especialment a aquella gent que fa menys temps que està aquí i 
per tant doncs tenen més complicat molts aspectes del dia a dia, i a part d’això 
també ens alegrem fins a cert punt doncs de recuperar uns terrenys, ja sigui 
per a la ciutat en forma d’equipaments, o perquè se’n pugui fer un ús públic. 
 
Per altra banda només volíem demanar certa... mirar de vigilar una mica com 
escrivim les coses.  Ho diem, per exemple, perquè al punt que se’ns porta avui 
a aprovació quan parla d’antecedents, per exemple parla de l’Associació 
Cultural Islàmica de Vilanova i la Geltrú composada íntegrament per persones 
musulmanes.  Bé, nosaltres no ho hem anat a comprovar, però entenem que 
per entrar-hi no s’exigeix en cap cas que hagin de ser només persones 
musulmanes, més que res perquè sabem que també fan una finalitat cultural, 
que no només és un ús religiós, sinó que també en aquest sentit es fan moltes 
tasques culturals i ho diem perquè en dos punts més d’aquest escrit es parla 
d’utilitzar essencialment amb finalitats religioses i després fins i tot en l’anàlisis 
es parla de que és igual que estigui lluny de la ciutat, o de les zones més 
poblades de la ciutat, perquè com que hi ha persones que van de tots els 
barris, doncs una mica es dóna a entendre que és igual que estigui a 
l’extraradi.   
 
Home, entenem que per a ells segurament hagués estat millor que hagués 
estat més proper a la ciutat.  Segurament també hagués anat millor a tots per 
un tema d’integració, que no els volguem portar i no dic que aquest 
Ajuntament els hagi volgut portar, eh?, sinó que al final les coses han anat així 
i han anat doncs a parar bastant lluny del que seria la trama urbana de la 
ciutat, però en tot cas segurament hagués estat millor per tots que aquest 
equipament hagués quedat una mica més integrat a la ciutat.  Però bé, tot i 
així doncs votarem a favor i ens alegrem de que s’hagi pogut solucionar 
aquest tema. 



 

 

  

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora Alcaldesa.  Para posicionar al grupo municipal 
Popular en esta cuestión.  Y yendo a antecedentes, nosotros hemos sido el 
grupo que decididamente nos habíamos opuesto a que se situara la mezquita 
en el lugar situado anteriormente y explicamos los motivos.  Era una zona en 
la que veíamos que no era eficiente colocar un equipamiento de estas 
características y había un problema de movilidad, había un problema de 
aparcamientos, había un problema… habían problemas diversos, ¿no?  Y 
asín lo hicimos saber y asín nos posicionamos, ¿no? 
 
De hecho, la dificultad y las complicaciones que habían, bueno, las ha 
expresado hace un momento la señora Iolanda Sánchez, ha dicho que el 
emplazamiento tenía sus dificultades y había sus complicaciones para decir… 
hace un momento, y por lo tanto de alguna manera nos da la razón también.  
De la misma forma de que el diálogo hubiese estado muy bien que se hubiese 
empezado con los vecinos, no sólo cuando empezó a haber esta 
complicación, ahora recientemente, sino cuando en su momento se tomó la 
decisión por parte de la mayoría de grupos, no nuestro, de emplazarlo allí. 
 
Por lo tanto, con esta modificación puntual lo que se hace es trasladar el… al 
final la implantación de la mezquita en otro lugar, con una nave de propiedad, 
que me parece que de alguna manera sí que es verdad que es más eficiente 
en cuanto a movilidad.  Bien es cierto que no está en el centro de la ciudad, 
bueno, esto pasa como todo y es que al final tenemos el problema y es que 
creemos que Vilanova sólo es el centro de la ciudad.  No, pues Vilanova es 
toda, todo el término municipal, y por lo tanto habrá gente que le cogerá más 
cerca, habrá gente que le cogerá más lejos.  Esto ocurre así, no?  Pero sí que 
es verdad que de alguna manera nos parece más correcto donde irá, ¿no?, 
por lo tanto nosotros, viendo de que esta modificación y al final esta solución 
será mucho mejor, aportará mejoras tanto para la ciudad, e incluso creemos 
que para la asociación islámica también, votaremos a favor de esta 
modificación.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Sí, senyor Llobet. 
 
 



 

 

  

GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  D’entrada per anunciar el vot a favor del grup socialista.  
Donem compliment a un dels preceptes de la Llei de centres de culte no 
facilitant terrenys municipals, com s’ha fet amb la resta de confessions 
religioses, sinó que permetent o facilitant la instal·lació de la mesquita en 
aquest cas en un indret a la ciutat.  Un indret a la ciutat que certament és lluny 
del centre urbà però que està just al costat d’un centre urbà del nucli de les 
Roquetes del municipi veí de Sant Pere de Ribes, i en aquest sentit sí que 
demanaríem, perquè tots aquests processos poden generar dificultats, sí que 
demanaríem el màxim diàleg amb veïns de Vilanova i la Geltrú que viuen allà, 
però també amb els del municipi veí, perquè està just col·lintant del municipi 
veí.  Llavors, en aquest cas suposo que és una qüestió més de relacions 
institucionals entre ajuntaments i de com participen aquesta gent, que és una 
qüestió doncs que hauran d’encapçalar vostès. 
 
De la lectura de la modificació del Pla general, també se’ns generen algunes 
qüestions, com els requeriments en matèria de mobilitat, que segurament els 
podem parlar en fases posteriors quan s’atorgui la llicència, però que no 
estaria de més també que acabéssim de... d’acabar de definir una mica com 
es resol aquesta qüestió, que és una de les que genera més problemàtiques.  
I en aquest sentit doncs no hi ha cap més problema.  El votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas agrair el posicionament dels grups municipals i contestar una 
mica el que la senyora Iolanda Sánchez em comentava.  U, no és exactament 
el mateix, no són els mateixos procediments, ni el mateix procediment ni legal 
ni reglat al propi Ajuntament, no estem cedint un espai propi ni municipal, sinó 
que és un espai que han comprat les persones de la comunitat islàmica, que 
tenen tot el dret del món a comprar-lo i que evidentment ni aquest regidor ni 
cap altre regidor entenem de govern, una altra cosa és parlar amb la gent, 
però jo el que no faré i crec que no he de fer com a representant públic és 
posar algun tipo de trava a la compra per part d’una entitat, quan legalment 
poden fer-ho i sense cap tipo d’impediment. 
 
És evident que nosaltres no ho hem parlat amb els veïns d’on ara no s’ubica la 
mesquita perquè si avui això no passa pel Ple i no s’aprova, doncs és evident 
que ells haurien de mantenir, ho podrien mantenir la virtualitat de poder fer la 
mesquita el Centre Cultural Islàmic en aquest sentit, a la zona del Molí de 



 

 

  

Vent.  Jo, fins que això no té una certesa jurídica, no em sembla que sigui 
oportú per part d’aquest regidor de comentar amb les associacions de forma 
molt més concreta que això es produirà d’aquesta manera.  Perquè imagini’s 
ara que arribem al Ple i resulta que la majoria dels grups no decideixen, 
aquest govern sap perfectament que es troba en minoria, i per tant sap 
perfectament que no té majoria al Ple.  Jo, fins que les coses no passen pel 
Ple no tinc la seguretat jurídica de que això pugui ser així.  I el que tampoc 
volia generar és cap tipo d’expectativa que pogués generar algun tipo de 
dificultat després a la gent del Centre Cultural Islàmic que els perjudiqués 
després si havien d’instal·lar-se allà.   
 
Per tant, jo crec que corresponia a aquest procediment doncs el màxim, la 
màxima discreció perquè ells també havien de fer totes les seves 
negociacions per a la compra de la nau i en aquest sentit per això han actuat 
d’aquesta manera.  Enteníem que era la manera que calia actuar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Sí, senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  I reiterant en el que deia el senyor Sánchez, la seguretat 
jurídica tampoc dependrà només de que l’aprovem en aquest Ple, que 
després l’haurà d’aprovar la Comisió d’Urbanisme.  Vull dir que encara una 
mica més per reforçar les paraules del senyor Sánchez. 
 
En el tema de la mobilitat comentar simplement que és senzill.  Vull dir, el 
projecte inicial que es plantejava a Masia d’en Dimas, aproximadament 
parlava d’unes 800 persones de capacitat, amb lo qual la llei ens obliga a que 
hi hagi aquest estudi de mobilitat.  En aquest moment es planteja un centre 
bastant més reduït, en proporció, amb un màxim crec, si no recordo malament, 
d’unes 400 persones, amb lo qual la Llei no ens obliga a l’estudi de mobilitat.  
El qual no vol dir que ho haguem de tenir en compte i que a nivell del moment 
que s’implanti aquesta activitat a la zona, doncs home, estarà bé tenir-lo en 
compte i que mirem de valorar-ho des de Mobilitat, des de... bueno, una mica 
tots els departaments.  Tenir en compte com ha de funcionar el tema, però no 
tenim l’obligació en aquest moment, amb lo qual per això l’informe no porta, o 
la modificació no aporta aquest informe de mobilitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Senyora Sánchez. 
 



 

 

  

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, exclusivament és que crec que no... el representant del Partit Popular, el 
senyor Francis, crec que no ha entès la nostra qüestió.  El que estàvem 
plantejant, el procés tant per la decisió de la cessió de terrenys i on anaven, el 
govern anterior prèviament a qualsevol d’això havia parlat, i a qualsevol 
aprovació havia parlat doncs amb els veïns i s’havia fet tot un treball molt 
important de diàleg i d’entesa, i per això reclamàvem en aquest sentit, 
exclusivament per una qüestió de deferència... entenc perfectament la seva 
voluntat de seguretat aprovatòria, si vol, i jurídica, i és molt legítima i tot, però 
en tot cas també doncs pot entendre doncs que després d’un treball i d’un 
esforç que han fet de travar convivència i de travar diàleg amb cert conflicte 
que s’ha pogut generar dialèctic respecte això, doncs que algunes notícies 
que s’han vist reflectides en els mitjans de comunicació, doncs hi hagi un cert 
sentiment o malestar per dir home, hem fet un treball en aquest sentit i un 
seguiment, i que ara doncs ens haguem d’assabentar d’això per la premsa i 
no per la proposta que vol portar a Ple el govern, encara que fos en minoria i 
no sabia si tenia suficientment la capacitat per a l’aprovació de tots els grups, 
però en tot cas era un tema de deferència i de sensibilitat amb el veïnatge. 
 
I res, realment preguntàvem aquesta qüestió de la mobilitat perquè ens 
sorprenia, no?  Hi havia una certa insistència a la ubicació a la Masia d’en 
Dimas de garantir absolutament un gran... un Pla de mobilitat, un seguit 
d’aparcaments.  Sí que és cert que hi ha una baixada de l’aforament de 800 a 
400, i clar, ens estranyava doncs que aquesta insistència que hi havia, o 
semblava que insistia, segons ens diuen és la legalitat i el que determina la 
legalitat i en aquest cas no posarem en qüestió, però sí que ens ha suscitat un 
cert interrogant que ara ens acaba de resoldre molt bé el regidor, per la qual 
cosa també nosaltres ens afegirem i votarem favorablement, perquè sí que 
entenem que en aquest sentit és una opció privada que ha fet la comunitat 
d’anar a fer la compra d’una nau, i que en tot cas l’Ajuntament, dintre de les 
possibilitats, mira legalment com pot fer aquest canvi d’ús.  I semblava que el 
tema de la mobilitat no ens quedava clar i ara ens ho ha aclarit el regidor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Brevemente, pero para puntualizar un par de cuestiones que ha comentado el 
regidor Gerard Llobet.  Primera, una cosa que no es cierta, me parece que el 
señor Sánchez lo ha dicho también, no es que se haya cedido a todas las 
confesiones religiosas excepto a esta, sino que han cedido absolutamente a 



 

 

  

todas las confesiones religiosas y esta confesión religiosa en concreto 
después ha decidido por su libre… por su libertad misma, el adquirir una nave, 
pero se le había cedido unos terrenos, que es de lo que estamos hablando.  
Por lo tanto no se han cedido a unas sí y a otras no, sino se habían cedido a 
todas. 
 
Tambíen otra cuestión que me gustaría al menos puntualizar porque no me 
acaba de gustar, que si se establecería diálogo también con el municipio 
vecino, creo que he entendido por las posibles molestias ha dicho?, o eso 
no… bueno, da igual, que un diálogo con el municipio vecino, y yo digo que 
evidentemente se ha de establecer un diálogo con los vecinos, pero tanto para 
esta actividad como cualquier otra actividad que se tenga que desarrollar en el 
lindante, pero no vemos, no vemos de que esta actividad pueda causar 
mayores problemas que otras actividades que ya se realizan allí.  Por lo tanto, 
mas que nada porque a veces da la sensación de que de alguna manera 
suponemos de que va a crear algun tipo de molestias, cuando todos estamos 
de acuerdo los 25 que estamos aquí que no es así.  Por lo tanto, diálogo con 
la población vecina, de acuerdo, pero no solo para esta actividad sino todas 
las que se desarrollen, mas que nada porque sino puede sonar un poco… de 
alguna manera un poco feo, si me permite la expresión.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
No, bàsicament és... el diàleg amb el municipi veí i amb els veïns perquè això 
està just al terme municipal, és perquè la gent d’allà no s’enteri per la premsa 
de que s’instal·la qualsevol... aquesta activitat o qualsevol altra, que estaria bé 
de buscar els mecanismes de col·laboració en aquest sentit.   
 
Respecte l’altra qüestió, potser no m’he explicat bé.  Simplement he dit que es 
complia la prescripció de la Llei de centres de culte en aquest cas facilitant la 
instal·lació.  Sé que es va fer la cessió també en el seu moment. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Bé, doncs, crec que ja han quedat clars tots 
els posicionaments.  Passem a la votació de l’aprovació inicial de la 
modificació puntual.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat del 25 membres del Ple (9 
vots de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 3 de la CUP i 2 d’ICV). 



 

 

  

 
Aquest acord requereix la majoria absoluta dels vots. 
 
 

 18.  SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
DE CREACIÓ DE “EL FAR, CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 
ACOLLIDA TURÍSTICA”. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Antecedents de Fet 
 
I. Atès que l’Ajuntament ha endegat un procés de replantejament dels usos del 
Museu del mar i del conjunt d’edificacions del far, amb l’objectiu d’aprofitar 
totes les seves potencialitats i oferir a la població un nou equipament que 
enriqueixi i estructuri l’oferta patrimonial amb un producte singular i complet.  
 
II. Atès que s’ha redactat  el projecte que recull aquest replantejament, de 
creació de “El Far, Centre d’Interpretació i Acollida Turística” , per part dels 
Arquitectes Municipals Jordi Miralles i Tintoré, Anabel Fuentes Montiel,   i 
d’altres tècnics  municipals, el qual procedeix efectuar  la seva aprovació i 
tramitació. 
 

III. Atès que s’ha de justificar davant la Generalitat de Catalunya l’aprovació de 
l’esmentat projecte, per a l’atorgament del canvi de destinació d’una subvenció 
per aquesta obra.  
 
Fonaments de Dret  
 
I. El projecte compleix la normativa urbanística i les prescripcions tècniques 
que hi són aplicables i reuneix els requisits que exigeixen els articles 123 del 
RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
II. El projecte compleix la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
III. Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix 
segons l’article 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, (ROAS) aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny,  la seva aprovació 
inicial i l’obertura d’un tràmit d’informació pública per un període mínim de 
trenta dies. 
 



 

 

  

IV. D’acord amb l’article 22.ñ de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin  previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació,  per 
la qual cosa aquesta Comissió informativa de Serveis a la Ciutat  proposa al 
Ple de la Corporació  l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres “El Far, Centre 
d’Interpretació i Acollida Turística” , redactat pels Arquitectes Municipals Jordi 
Miralles i Tintoré i  Anabel Fuentes i Montiel,  entre d’altres tècnics municipals, 
que inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per 
contracte que puja dos-cents setanta-tres mil cinc-cents setanta euros amb 
tretze cèntims (273.570,13 €)  més 57.449,73€ del 21 per cent de l’IVA , fan 
un total del pressupost d’execució per contracte de tres-cents trenta-un mil 
dinou euros amb vuitanta-sis cèntims  (331.019,86€) amb l’IVA inclòs.  
 
SEGON. Aquesta aprovació es fa als efectes de la tramitació per part de la 
Generalitat de Catalunya del canvi de destinació de la subvenció del PUOSC.  
 
TERCER.  La licitació de les obres projectades no es promourà fins a comptar 
amb la financiació pressupostària corresponent. 
 
QUART. SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un 
període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci 
corresponent al BOP.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  A veure, inicialment plantejar que el que aquí anem 
ara a exposar és la resolució tècnica una mica del projecte, perquè de fet 
entenc que les virtuts i les possibilitats del projecte des del Departament de 
Cultura i el Departament de Promoció ja s’han debatut suficients vegades.  En 
tot cas aquí el que anem a fer avui és aprovar tècnicament el document que 
es porta de tot el debat anterior que hi ha hagut.   
 
Bàsicament faré un breu resum per explicar de què consta el projecte.  Com 
ha indicat el secretari, dir que l’aprovació d’aquest projecte ens ajuda també a 
finalment tenir el canvi de destí de la part proporcional que afecta del PUOSC 



 

 

  

al projecte aquest, i que junt amb el del pas sota la via, com havíem indicat 
anteriorment en altres ocasions, pues bueno, seria junt el que aniria per poder 
tenir aquest canvi de destinació de la totalitat del PUOSC. 
 
Es replantegen els usos del Museu del Far i del conjunt d’edificacions del Far, 
amb l’objectiu d’aprofitar totes les seves potencialitats i oferir a la població un 
nou equipament que enriqueixi i estructuri l’oferta patrimonial amb un producte 
singular i complert, el més ajustat econòmicament possible també.  S’ha fet un 
esforç des del Departament tècnic per mirar d’encaixar i d’encabir en el 
pressupost que es disposava, que tampoc era massa, pues per encabir totes 
les diferents activitats i necessitats que es requeria per a aquest equipament. 
 
El nou equipament acollirà el següent programa funcional, i faig un breu resum 
una mica perquè se sàpiga de què estem parlant.  Oficina de Turisme, 
Acollida i Informació i Promoció Turística, espai d’exposició permanent de la 
col·lecció del Museu del Mar, espai exterior Víctor Rojas, on s’ubicarà el bot 
salvavides “Víctor Rojas”, espai de la col·lecció permanent del Museu de 
Curiositats Marines Roig Toqués, amb un cost d’intervenció de PEC, de preu 
d’execució de contractació, amb IVA inclòs, d’uns 331.000 euros.  La 
intervenció, adequació més significativa a l’exterior és la recuperació de 
l’accés original de l’edifici per la seva façana oest.  L’interior es neteja de tota 
distribució existent, deixant únicament els paraments de l’estructura, per 
deixar un espai més polivalent i més flexible a l’hora de poder trobar diferents 
distribucions, espai Víctor Rojas, Roig Toqués i aula d’activitats. 
 
El projecte preveu l’ampliació de l’edificació existent destinada a magatzem, 
on s’encabirà la col·lecció Roig Toqués, amb un altre cos tancat de similars 
dimensions on es localitzarà l’espai per a una aula d’activitats i amb un recinte 
cobert, planta curvilínia, que acollirà l’embarcació, el bot “Víctor Rojas”. 
 
Si hi ha alguna pregunta al respecte... 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Alguna intervenció?  Paraules?  Sí, senyora 
Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, aquest projecte ja el coneixíem des del mes de març que es va 
presentar com a centre de visitants, com un punt d’informació, com ha explicat 
el regidor, i a més de ser el marc per guardar les col·leccions del Museu del 
Mar, del Roig Toqués i el bot salvavides.   
 



 

 

  

D’entrada el projecte és interessant i se’ns planteja, això sí, en el seu moment, 
des del govern com una oportunitat de promoció de la ciutat que no es podia 
deixar perdre perquè el 50% dels diners per tirar-lo endavant provenien del 
fons FEDER i si no l’acceptaven en el seu moment doncs aquests diners 
possiblement podien ser destinats en un altre projecte en una altra ciutat.  En 
el seu moment ja el vem acceptar ara fa uns mesos, però clar, falta l’altre 50% 
restant, els 250.000 euros que falten i és l’Ajuntament qui ha de cercar les vies 
de finançament.  I aquí tornem a apretar, com parlàvem fa uns moments, a la 
Diputació de Barcelona, i de nou demanem diners a un organisme que no sé 
si és que ens estem pensant que és una fàbrica de diners, que és una de les 
institucions amb una de les caixes més abundants, però que els diners de 
totes maneres surten de les nostres butxaques, surten amb els nostres 
impostos i recordo que de fet el 90% del pressupost de la Diputació prové de 
l’Estat i la resta dels ajuntaments. 
 
Ho deia abans el meu company, el Marc Font, que potser si ens excedim en 
sol·licitar ajudes i subvencions en un àmbit, podria anar fins i tot en detriment 
d’un altre, quan estem demanant ajudes a la Diputació, perquè el pressupost 
no deixa de ser el que és, són aquests 600 milions d’euros en aquest 2012.  I 
mentre demanem ajudes per construir el pont del carrer Llibertat –que és 
necessari, però no prioritari, com apuntàvem abans- o ajudes per una 
aplicació mòbil per a la ciutat –interessant però no prioritària- o per 
desenvolupar aquest centre d’informació moltes famílies de Vilanova ara s’ho 
estan passant malament i a benestar social no hi ha recursos suficients per 
emparar als ciutadans precisament en un moment en que és quan més ho 
necessiten.  I per això insistim en repensar millor com racionem les ajudes que 
demanem.   
 
De fet, aquest grup municipal ja ha demanat la relació d’ajudes que s’han 
sol·licitat i les que s’han rebut ja per part de l’Ajuntament a la Diputació -ara 
estem esperant la resposta- i mentrestant esperem no trobar-nos amb que 
ajudes als ajuntaments per projectes com per exemple arranjaments a 
habitatges, o de coordinació entre el tercer sector i els serveis socials per 
cobertura de necessitats bàsiques, doncs per exemple ara que no s’estiguin 
demanant.  I d’altra banda estiguem demanant ajudes per ser punters en 
noves tecnologies, que està bé, però remarquem que no és prioritari, o de 
disposar d’un altre punt d’informació turístic quan ja n’existeix un al passeig 
Marítim.  Repensem-ho. 
 
I en aquest sentit el que fem és un toc d’alerta en la criba per decidir quines 
ajudes demanem.  És per això que el nostre grup s’abstindrà. 
 
 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Passaré la paraula al regidor Gerard Figueras i al senyor Giribet contestaran 
un cop acabada la ronda de paraules.  El que passa que sí molt breument 
crec que amb una anterior intervenció per part del regidor Font ja hem 
contestat que demanem a la Diputació el màxim que és per despesa corrent, 
vull dir que crec que amb això ja hem contestat una part del que vostè està 
demanant.  
 
Acabem la ronda d’intervencions, si de cas, si els hi sembla, i després 
intervindran els regidors de govern. 
 
MARC FONT 
 
Només un moment.  Entenc que per al·lusions directes del que hem dit abans.  
No era una crítica a aquest Ajuntament el que jo he fet al principi, sinó més 
aviat a que potser hauríem de replantejar el que havia de fer la Diputació amb 
els seus pressupostos, i que potser una part que destinàvem a projectes la 
podia passar a despesa corrent perquè els ajuntaments puguin seguir fent els 
serveis que estaven donant fins ara.  Només això. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, si no ho he entès pas, eh? 
 
MARC FONT 
 
No era una crítica a aquest Ajuntament, sinó aprofitant que el mateix grup que 
governa aquí doncs governa amb coalició a la Diputació, doncs que potser 
home, que fes arribar allà de que potser les coses es poden fer d’una altra 
manera. 
 
ALCALDESSA 
 
Ho hem entès, eh?  No ho he entès pas, eh?, com una crítica.  He explicat 
que hi havia aquest 30% i com que ara em semblava que deien: cuidado, que 
demanem... Tot lo que és despesa corrent ja es demana, eh? 
 
Continuem.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, nosaltres trobem totalment perfecte, totalment... aquest projecte, perquè 
pensem que d’alguna manera això és profitós per a la ciutat.  D’alguna 



 

 

  

manera pot generar també activitat econòmica, d’alguna manera, i això és lo 
que després injecta recursos econòmics a la ciutat, no?  Per lo tant nosaltres 
ho veiem bé i bueno, en tot cas ho aprovaríem, no? 
 
També trobem totalment legítim i fins i tot profitós també demanar a la 
Diputació tot lo que es pugui, doncs són uns recursos que vénen de l’Estat i 
que s’inverteixen, vés per on, s’inverteixen a Catalunya i a Vilanova i la Geltrú, 
una cosa que nosaltres per lo menos no ens oposarem. I home, sí, dintre 
d’això, dintre de les possibilitats, establir prioritats i nosaltres creiem que en 
aquests moments les prioritats són per una banda Serveis Socials i per altra 
banda generar d’alguna manera, intentar generar llocs de treball en diferents 
àmbits, no?, i amb diferents impulsos.   
 
Sí que n’hi han altres prioritats que tindrem que aparcar després, com per 
altres moments que no n’hi hagi aquest problema, com podria ser molts 
projectes, no?, per exemple espais per a cultius, etc., que són importants però 
no generen activitat econòmica.  Ara lo essencial és sortir d’aquesta crisi i 
nosaltres creiem que aquest projecte pot d’alguna manera recolzar aquesta 
projecció de l’activitat econòmica. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, per anunciar el vot a favor del grup socialista.  Tot i que és un projecte amb 
el qual no seria una prioritat d’aquest grup, sí que volem facilitar la seva 
tramitació amb el govern municipal, i efectivament, quan algú demana una 
sol·licitud en el pressupost d’inversions, en la partida d’inversions a la 
Diputació, doncs evidentment posa les seves prioritats i la del govern és 
aquesta.  Segurament la de l’oposició seria unes altres.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Breument, el senyor Figueras.  
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Recollint totes les consideracions, perquè em fa 
l’efecte que poc o molt tots anem en una mateixa línia.  El govern entén que hi 
ha una sola prioritat que té dugues cares, com si d’una moneda es tractés, 
no?, primer ajudar als qui més ho necessiten, i per això diguem estem les 
administracions en aquest moment, però si només ens dediquéssim a fer això 



 

 

  

i oblidéssim la vessant que també des de l’administració pública ens 
correspon, que és la d’impulsar la creació de llocs de treball, tots deixaríem de 
fer una de les dugues feines.  Per tant, projectes com aquest què evidencien?, 
doncs d’acord, tots els esforços amb aquella gent que més ho necessita i per 
tant, encara que siguin temps complexes reforcem totes les àrees de benestar 
social, etc., etc., no?  Ara, per l’altra banda hem de donar elements, hem de 
donar eines.  Què ens sembla a nosaltres?  Doncs que optimitzant els 
recursos que podem extreure, i en aquest cas considerem positivament poder 
treure recursos d’altres administracions, doncs ajudar a crear eines que 
precisament ens ajudin a això, a dinamitzar. 
 
El Far, per què és un element dinamitzador?  O l’espai Far en si mateix?  
Perquè doncs entenem que té dos beneficis interessants: l’un, ens ajuda a 
crear discurs de ciutat.  Crear discurs de ciutat vol dir dignificar un espai com 
el barri de Mar, ens ajuda a posicionar-nos com una vila de referència 
marinera, per la nostra història, però sobretot també perquè volem ser una vila 
que miri al mar de cara al futur, amb tot el que això implica de possibilitats 
diguem de generar ocupació i activitat econòmica al voltant de la idea del mar.  
I de l’altre, aquest discurs de ciutat també ens ajuda a posicionar-nos com un 
referent en la línia del que dèiem abans del comerç, és a dir, no tenim mines 
de carbó conegudes o algun tipo d’activitat, és a dir, hem d’intentar poguer 
destinar la ciutat, identificar aquelles qüestions que tenim, posar-les en valor i 
que a partir d’aquí puguem tirar endavant doncs llocs de treball, elements 
d’atracció de visitants, elements d’atracció de clients, no?  És en aquest sentit 
que entenem que l’espai aquest, que és un projecte que no és d’una gran 
envergadura econòmica tampoc, però que diguem ens ajuda a dignificar el 
projecte en si, doncs també ens pot situar en aquesta Vilanova que, des d’un 
punt de vista turístic, creiem que pot tenir molt recorregut, no?, com hem dit 
tantes vegades, des del punt de vista doncs de ser una ciutat visitada per 
famílies, per un cert turisme no massificat, sinó de qualitat, i que sobretot 
busqui elements diferencials.  Què té la ciutat?  Té el mar.  Què té la ciutat?  
Té el far.  I al voltant d’això doncs té tota una història que explica d’on venim i 
que ha de servir també per projectar-nos de cara al futur. 
 
De fet, el que pretenem amb això també, i ara m’ho comentava la regidora 
Riba, és jugar molt posant en valor el patrimoni que té la ciutat, tant d’espais ja 
existents en tota la Vilanova més del centre, però és clar, també diguem 
posant en valor un patrimoni que a més a més n’hi ha molt poquets, diguem, 
hi ha molt pocs fars al llarg dels litorals.  Per tant, si aquest discurs ens ajuda a 
ser més atractius, a ser més... a tenir una identitat diguem més diferent i que 
això ens permeti doncs que vingui més gent a la ciutat, possiblement 
ajudarem a allò que és l’objectiu inicial, no?  Generar riquesa, generar llocs de 
treball, generar activitat, que després ens permetrà tenir més recursos a les 
administracions públiques per poder destinar a la gent que més malament ho 



 

 

  

passa.  Una mica aquesta és la línia de projectes com aquest, que és el que 
intentem tirar endavant, i d’una forma també molt transversal, tant des d’una 
òptica jo diria de govern, d’administracions, d’intentar doncs que les 
administracions que tenen més recursos els puguem utilitzar en una línia 
concreta, i també doncs de la societat, no?, en contacte amb la família Roig 
Toqués, amb tota la gent del Museu del Mar, amb la gent del barri de Mar, 
amb la Confraria, doncs d’intentar també posicionar en l’imaginari de la ciutat 
projectes engrescadors que serveixin per traçar discurs i per traçar horitzons. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només breument.  Nosaltres parlàvem de prioritzar altra despesa, no 
només parlàvem de Serveis Socials, hi ha altra despesa que també genera 
ocupació.  Després ens trobarem que haurem de retallar en jardineria, que és 
ocupació directa, que haurem de retallar en molts aspectes, en moltes 
concessions que tenim fetes, que no deixen de ser també llocs de treball. 
 
Respecte al projecte és un projecte interessant, des de la ciutat entenc que és 
una demanda de fa anys tot el tema Roig Toqués, tot el patrimoni que hi ha 
del mar. és cert que tenim un far que és interessant.  Ara, l’únic que posàvem 
sobre la taula és dir: amb la situació que hi ha és prioritari fer això?  D’acord,  
vindrà gent, però amb els problemes que tenim per tirar endavant un 
pressupost, per mantenir tots aquests serveis.  I pensem en això, que cada 
vegada que retallem un servei hi ha gent que se’n va al carrer.  Vull dir, no és 
només que retallem aquell servei, sinó que tota aquella gent que està prestant 
aquell servei se’n va al carrer.   
 
Llavors, a part d’això enteníem i volíem fer un discurs una mica més ampli, 
parlar amb la Diputació i si convé amb la Generalitat.  Que potser aquests 
diners que a Vilanova són 330.000 i que són interessants, no tinc ara aquí els 
números exactament de quants projectes porta endavant la Diputació, però 
potser per a aquest grup seria molt més interessant mantenir una educació de 
calitat, i també són mestres i són sous i és apostar en aquest moment doncs 
en comptes de seguir fent inversió en equipaments interessants i equipaments 
de futur, però potser en aquest moment, en aquests propers dos, tres, quatre 
anys –tant de bo siguin menys- que ens vénen per davant, doncs invertir 
aquests diners, i no parlo com a Ajuntament, que entenc que són uns diners 
que o els agafem o se’n van a una altra banda.  Que a vegades també tenim 
la concepció de que ens vénen del cel.  No, aquests diners hem de pensar 
també de que potser entre tots, i no només des d’aquest Ajuntament, pensar 



 

 

  

de com racionalitzem.  Potser el sistema que ens hem dotat de la Diputació, 
amb cert clientelisme donant subvencions aquí i allà, doncs potser ara mateix 
s’haurien d’invertir millor aquests recursos i sobretot mirar on han d’anar i on 
fan més falta.   
 
Només era aquest... aprofitant que avui hi havia varis temes en aquest mateix 
Ple relacionats amb la Diputació i relacionats amb aquest tipus d’inversions, 
doncs posar-ho sobre la taula i que hi han altres maneres de crear ocupació 
que és no destruint-la també, i últimament amb les retallades que ens estan 
venint, imposades o cadascú doncs ho veurà des de la seva banda, doncs 
també el que estem fent és destruir ocupació.  Per tant, només volíem fer 
aquestes consideracions.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, senyor Font, compartim des del govern moltes de les afirmacions que 
ha fet, i vull deixar clar que ben segur que tal com estan els pressupostos i tal 
com estan les coses aquest govern no farà en els propers anys cap inversió 
que hagi de finançar amb recursos de l’Ajuntament.  Totes les inversions que 
estan sobre la taula són inversions on utilitzem recursos que només es poden 
utilitzar per inversions.  Com li he dit abans, tots els recursos que podem 
aconseguir per despesa corrent els destinem a despesa corrent.  Els diners 
que utilitzarem per aquesta inversió evidentment són diners que o és per 
aquesta inversió o els perdem, i home, creiem que com a Ajuntament hem 
d’intentar aprofitar al màxim tots els recursos que podem aconseguir per a 
inversions.  Ara, que quedi clar, totes les inversions que estan projectades, 
totes estan íntegrament finançades amb recursos externs que només es 
poden aplicar a inversions.  Aquest Ajuntament no gastarà ni un duro per 
inversió propi, sinó que ho destinarà a intentar equilibrar el seu pressupost 
que, com sap, de les reunions que estem tenint a la Comisió Informativa, està 
sent molt difícil.  Per tant, que això quedi clar. 
 
Em sembla que em demanava el senyor Giribet la paraula? 
 
JOAN GIRIBET 
 
No, gràcies alcaldesa.  Ja està, era concretar això, que en tot cas eren fons 
que ja estaven destinats a... molt concretats, no?  En el cas, per exemple, dels 
FEDER, que era una part del que està destinada al Museu, estava només 
destinada a activitats lligades amb el turisme.  Tampoc hi havia cap possibilitat 
de destinar-la a una altra banda, no?  Llavors, aquí dins d’aquestes 
possibilitats, una mica també responent al que comentava abans el regidor 
Llobet de les prioritats, bueno, en aquest moment tampoc hi havien 
excessives possibilitats a l’hora de ser, no?  El FEDER era de cara al turisme, 



 

 

  

el PUOSC vam aprofitar recursos que teníem, que el projecte prioritari era el 
pas sota la via, però per poder aconseguir la totalitat de la subvenció havíem 
de justificar una altra part que quedava pendent i era aquest complement que 
necessitàvem per al projecte del pas sota la via.  Simplement era aclarir això.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Sánchez, breument. 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, breument.  Nosaltres donarem suport a l’aprovació d’això i per intervenir 
perquè crec que ha estat una reflexió crec que interessant la que ha fet el 
regidor de la CUP i la regidora de la CUP concretament, respecte a això, 
aquesta reflexió sobre la necessitat de en tot cas a lo millor baixar el nivell 
d’inversions que fan altres administracions, en aquest cas la Diputació i la 
Generalitat, i destinar-ho a la despesa corrent.   
 
En aquest sentit, i era perquè ho volia fer en algun moment de la intervenció, i 
aprofito tenim actualment en el nostre Consistori la presència en aquest cas 
doncs de tres diputats, que formaran part del nou Parlament de Catalunya, els 
quals doncs jo crec que un repte a sol·licitar per part de la nostra ciutat és la 
defensa i plantejament en aquest sentit una, doncs que a lo millor aquests 
canvis de direcció que fa la Diputació respecte aquest nivell d’una capacitat 
d’inversió o d’una capacitat de que hi ha dos, pues pregar-lis que defensin en 
aquest sentit doncs aquest treball, no?, que conjuntament amb el Ple i 
conjuntament el treball que fagin en el Parlament doncs defensin aquesta 
línia. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la votació.  Vots a favor de l’aprovació inicial del projecte de creació 
El Far?  Vots a favor?  Hi ha algun vot en contra o abstencions?  Abstencions?  
S’aprova, per tant, amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la 
CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 22 VOTS 
  Abstencions: CUP = 3 VOTS 
 

 19.  SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE L’INVENTARI DELS 
BÉNS IMMOBLES DE LA CORPORACIÓ. 

    



 

 

  

El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. L’article 222 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, estableix que els 
ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre 
els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
 
L’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la 
seva  rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i 
cada cop que es renovi la corporació, en el segon. 
 
El mateix article determina que correspon al ple de la corporació l’aprovació, la 
rectificació i la comprovació de l’inventari. 
 
II. El Reglament de patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre), desenvolupa les previsions relatives al referit inventari dels ens 
locals, previstes legalment.  
 
En aquest sentit, d’acord amb els seus arts. 100, 101 i 106, un dels inventaris 
parcials que el conformen és l’inventari dels béns immobles, el qual ha de 
contenir les dades que es relacionen a l’article 108. 
 
L’inventari l’ha d’autoritzar el secretari de la corporació, amb el vist-i-plau del 
president i una còpia d’aquest i de les seves rectificacions, i s’ha de trametre 
al Departament de Governació de la Generalitat.  
 
III. Vist l’Inventari dels béns immobles de la Corporació, actualitzat a data 
01/11/2012. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan  municipal competent per a 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari, de conformitat amb 
l’article 222.3 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, i article 105.1 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals. 
        
Per tot l’exposat, la Comissió informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció del següent 
  

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar l’Inventari dels béns immobles de la Corporació. 
 
SEGON. Aprovar la rectificació del referit Inventari de béns immobles, amb la 
relació de baixes que figuren en el document adjunt. 



 

 

  

 
TERCER. Aprovar l’actualització de l’esmentat Inventari, actualitzat a data 
01/11/2012, autoritzat pel secretari de la corporació i amb el vist-i-plau de 
l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament. 
 
QUART. Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 
105.3 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET  
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, molt breument i amb relació al que s’havia parlat 
abans també de la Vela, no?, que la incorporàvem al patrimoni de béns locals 
i en aquest moment el que volem és aprovar el Reglament de patrimoni dels 
béns locals, que estableix que els ajuntaments han de portar un inventari 
general dels seus béns que s’ha d’actualitzar anualment.  En aquest moment 
el que fem és l’actualització, la portem i bueno, es tracta bàsicament d’això.  
Una part important d’aquest inventari general és l’inventari dels béns 
immobles que es troba formalitzat en el nostre servei de patrimoni, però que 
fins ara no s’ha aprovat expressament amb les seves rectificacions i 
actualitzacions.  O sigui, el que fem és posar-ho al dia i portar-ho aquí a la 
seva aprovació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula?  Passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 20. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 
06.11.2012, DE SOL·LICITAR AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA, DE CONFORMITAT AMB LA RESOLUCIÓ 
EMO/314/2012, DE 8 D’OCTUBRE,  L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROJECTE TREBALL ALS 
BARRIS PER A L’ANY 2012. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 



 

 

  

 
Relació de fets 
 
I.- Vista la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya EMO/314/2012, 
de 8 d’octubre, per a la concessió de subvencions en el marc del projecte 
Treball als barris 2012. 
 
II.- Vista la Carta de Serveis que s’adreça a tos aquells barris seleccionats en 
totes les convocatòries de la Llei de barris (2004-2010) 
 
III.- Atès que aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció per 
fomentar accions ocupacionals i de desenvoupament local dirigides a 
intervenir sobre les persones en situació d’atur i per complementar les 
actuacions de la Llei de barris, considera convenient participar en la 
convocatòria de subvencions esmentada en l’apartat I de la present resolució.  
 
IV.- L’òrgan competent per la presentació de la sol·licitud de subvencions es 
aquesta Junta de Govern Local, segons acord de delegació d’atribucions del 
Ple Municipal de data 25 de juliol de 2011. Per tant, es proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució 
EMO/314/2012, de 8 d’octubre, publicada al DOGC número 6237 de 22 
d’octubre de 2012, l’atorgament de subvencions en el marc del projecte 
“Treball als barris” de les següents actuacions: 
 
Programa 1.- Contractació de personal tècnic de suport per al desplegament 
dels programes ocupacionals  
Accions específiques: 
             1.1: Servei d’informació i orientació per a l’ocupació al Nucli Antic de 
Vilanova i la Geltrú 

• 1 Tècnic/a mig d’inserció amb categoria A2/20 (1 any i 37,50 hores 
setmanals) 

                                   
Programa 2.- Programes específics de caràcter experimental i innovador per 
afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció 
(personal propi de l’IMET) 
Accions específiques: 
 

 2.1 Garantia pel suport a l'inserció GPS  



 

 

  

• 2 tècniques de projecte per el servei TIMOL amb categoria 
A2/21 segons conveni IMET (1 any i 30 hores setmanals) 

• 2 tècniques de projecte per el servei MATI amb categoria A2/21 
segons conveni IMET (1 any i 30 hores setmanals) 

• Despeses indirectes (neteja i subministraments) 
 

Programa 5.- Programa d’experienciació laboral 
Accions específiques:  

5.1  Millora i Manteniment d’espais urbans del Nucli Antic 
• 1 oficial de 1a pintor  amb categoria C2/15 (6 mesos i 37,50 

hores setmanals) 
• 1 oficial de 2a pintor amb categoria  C2/14 (6 mesos i 37,50 

hores setmanals) 
• 1 encarregat amb categoria C2/18 (6 mesos i 37,50 hores 

setmanals) 
• 5 oficials de 1a paleta amb categoria C2/15 (6 mesos i 37,50 

hores setmanals) 
• 4 oficials de 2a paleta amb categoria C2/14 (6 mesos i 37,50 

hores setmanals) 
• Recursos materials (roba, equips de protecció individual i 

material) 
 

5.1  Programa de dinamització dels equipaments socioculturals del 
Nucli Antic 

• 3 conserges amb categoria  E/14 (6 mesos i 37,50 hores 
setmanals) 

• 1 auxiliar de biblioteca amb categoria  C1/17 per l’equipament 
Museu Papiol 

 (6 mesos i 37,50 hores setmanals) 
• 1 auxiliar tècnic/a amb categoria C2/16  per els equipaments La 

Sala i l’Auditori (6 mesos i 37,50 hores) 
 

5.2 Reforç i ampliació de l’atenció social i a les persones amb 
dependències del Nucli Antic 

• 1 treballador/a social amb categoria A2/21 ( 6 mesos i 37,50 
hores setmanals) 

• 1 integradora/a social amb categoria C1/17 ( 6 mesos i 37,50 
hores setmanals) 

 
Aquest conjunt d’actuacions es concreten econòmicament en el següent 
quadre: 

 
 
Nom del programa Cost total Subvenció Aportació 



 

 

  

del projecte sol·licitada municipal 
    
1.1  Contractació de personal tècnic de suport en 
l’àmbit de la intermediació i l’orientació 
professional  A2/20 

37.788,08 € 27.045,55 € 10.742,53 € 

 
2.1  Servei TIMOL- Personal propi de l’IMET al 
80% de la jornada, 2 tècniques de projecte amb 
categoria A2/21  
 

83.269,90 € 66.615,92 € 16.653,98 € 

 
2.1 Servei MATI- Personal propi de l’IMET al 
80% de la jornada, 2 tècniques de projecte amb 
categoria A2/21  
 

82.769,19 € 66.215.35 € 16.553,83 € 

 
2.1 Servei MATI i TIMOL- despeses indirectes 
 

32.608,54 € 0,00 € 32.608,54 € 

 
5.1  Programa de dinamització dels equipaments 
socioculturals del Nucli Antic 3 conserges amb 
categoria  E/14  
 

41.763,60 € 41.763,60 € - 

 
5.1 Programa de dinamització dels equipaments 
socioculturals del Nucli Antic 1 auxiliar de 
biblioteca amb categoria  C1/17  
 

16.771,56 € 16.771,56 € - 

 
5.1 Programa de dinamització dels equipaments 
socioculturals del Nucli Antic 1 auxiliar tècnic/a 
amb categoria C2/16   
 

14.479,62 € 14.479,62 € - 

 
 
5.1 Millora i manteniment d’espais Urbans del 
nucli antic, 1 oficial de 1a pintor C2/15  
 

15.393,30 € 15.393,30 € - 

 
5.1 Millora i manteniment d’espais Urbans del 
nucli antic, 1 oficial de 2a pintor C2/14. 
 

14.640,60 € 14.640,60 € - 

 
5.1 Millora i manteniment d’espais Urbans del 
nucli antic, 1 encarregat C2/18 
 

19.879,36 € 19.879,36 € - 

 
5.1 Millora i manteniment d’espais Urbans del 
nucli antic, 5 oficials de 1a paleta C2/15 
 

79.966,50 € 79.966,50 € - 

 
5.1 Millora i manteniment d’espais Urbans del 
nucli antic, 4 oficials de 2a paleta C2/14 

58.562,40 € 58.562,40 € - 



 

 

  

 
 
5.1 Millora i manteniment d’espais Urbans del 
nucli antic, recursos materials 
 

3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

 
5.2 Reforç i ampliació de l’atenció social i a les 
persones amb dependències del Nucli Antic, 1 
treballador/a social  
 

20.351,44 € 20.351,44 € - 

 
5.2 Reforç i ampliació de l’atenció social i a les 
persones amb dependències del Nucli Antic, 1 
integrador/a social 
 

16.771,55 € 16.771,55 € - 

    
Total 535.015,64 € 458.456,75 € 79.558,89 € 
 
L’import de 13.742,53 € (tretze mil set-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-tres cèntims d’euro) de les aportacions municipals descrites en el 
quadre anterior es satisfaran amb la partida 41.151.61911 Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli Antic del Pressupost d’inversions de 2010. 
 
La quantitat restant 65.816,36 (seixanta cinc mil vuit-cents setze euros amb 
trenta-sis cèntims d’euros) es nodrirà de l’aportació de l’ens de gestió IMET. 
 
SEGON. Prendre el compromís, en el cas de resultar-ne beneficiaris, de dur a 
terme les actuacions objecte de la subvenció. 
 
TERCER. Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del present acord. 
 
QUART. Trametre l’acord de presentació dels ajuts al Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Tots els grups polítics d’aquest Consistori compartim 
una de les majors preocupacions municipals és justament la lluita contra l’atur 
i el que aquest acord fa i el que ratificarem, espero, és afegir-nos als quasi dos 
milions d’euros de subvencions per la lluita contra la desocupació que s’han 
sol·licitat del Servei d’Ocupació de Catalunya des de l’IMET.   



 

 

  

 
En concret i molt breument, perquè això ja s’ha explicat en comisió 
informativa, aquest acord s’emmarca a través de la Llei de barris, per tant dins 
de l’àmbit del Nucli Antic, i liderat des de la Regidoria d’Urbanisme de manera 
coordinada amb l’IMET.  La subvenció consisteix en més de 400.000 euros i 
les accions que contempla estan orientades a: servei d’informació i orientació 
per l’ocupació, inserció sociolaboral dels col·lectius amb dificultats d’inserció, 
dinamització d’equipaments socioculturals i atenció social a persones amb 
dependències.   
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Alguna paraula?  Molt bé, passem doncs a 
la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 

21. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
REFERENT A L’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB NOWA 
REGGAE PER A LA UTILITZACIÓ DEL LOCAL DE LA 
CONFRARIA DE PESCADORS. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu: 
 
Relació de fets 
 

I. Vist que l’ajuntament té un contracte de lloguer amb la Confraria de 
Pescadors per local propietat de l’entitat per al de cedir-lo a les entitats i 
associacions municipals per a què puguin realitzar activitats d’oci nocturn 
en el marc del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
II. Atès que l’entitat Nowa Reggae ha sol·licitat a través de del circuit 

d’espais d’oci nocturn un espai disponible pel dia 16 de novembre de 
2012. 

 
III. Atès que el local social de la Confraria de Pescadors és adient per a les 

activitats a realitzar per les entitats. 
 
Fonaments de dret 

 



 

 

  

Atès l’article  arts. 21i ss. de la Llei 7/1985, de bases del règim local, 51 i ss. 
del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim Local de Catalunya, art. 26 i concordants de la Llei 11/2009, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i 
arts. 108 i ss. del Decret 112/2010, que aprova el reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de Catalunya, i demés normativa d’aplicació. 

 
ACORD 

 
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia 000032/2012-JOV referent a l’aprovació 
del conveni amb Nowa Reggae per a la utilització del local de la Confraria de 
Pescadors, que en la seva part expositiva diu:  
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i  
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE per al desenvolupament de l’activitat 
Trobada de Sound Systems del dia 16 de novembre de 2012, d’acord amb els 
extrems següents: 
 

      - L’ajuntament assumeix el lloguer del local, i la contractació del cap de 
seguretat, per un import màxim de  675 euros (SIS CENTS SETANTA 
CINC EUROS), amb càrrec a la partida 09.169.2270021, Envelat 2012, del 
vigent pressupost municipal. 
- L’ajuntament assumeix la despesa de neteja i consergeria de l’activitat, 

per un import màxim de 508,26 euros (CINC CENTS VUIT EUROS 
AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS), amb càrrec a la partida 09.169.2270021, 
Envelat 2012, del vigent pressupost municipal, quantitat que serà 
ingressada a les arques municipals per les entitats, tal com s’estableix 
en els convenis 

- Les entitats assumeixen la contractació directa del servei de seguretat 
complementari i el pagament de les despeses de neteja i consergeria 
esmentades en el punt anterior. 

 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni: 
  

CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
NOWA REGGAE 

                                         

Vilanova i la Geltrú, 15 de novembre de 2012 
 
REUNITS:  

D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor GERARD 
FIGUERES I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i Premsa 
autoritzat per aquest acte per decret de 15 de novembre, assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, 
Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 



 

 

  

I la senyora                                          , en qualitat de secretària de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE i en virtut de les facultats que li atorguen el seus estatuts , inscrita amb el número 45566 al 
Registre d’associacions de la Generalitat i amb el 343 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i amb CIF G65536831. 
 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se pel present 
conveni, 
 
MANIFESTEN 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris fomentar 
l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de cohesió, de participació i 
d’implicació en un projecte col�lectiu que assoleixi una ciutat on imperin valors com el de la 
solidaritat, la igualtat o la justícia.  

II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci constructiu juvenil, 
cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat en aquest projecte 
comú. 

III. Que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE està interessada en promoure activitats 
adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta 
d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social i compromesa amb els valors de la 
solidaritat, la igualtat, la tolerància  i el respecte.  

IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions objecte del 
present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la Normativa General per a sol�licitar ajuts 
destinats a entitats, associacions i/o col�lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern 
Local, en la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, associacions i col�lectius 
de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març de 2013, un circuit d’espais públics i 
privats per poder donar resposta a les necessitats en tant al desenvolupament d’activitats 
lúdiques, culturals i cíviques de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE tenen la 
voluntat d’establir un conveni de col�laboració, que contempli l’acte a celebrar del dia 16 de 
novembre de 2012 a la Confraria de Pescadors del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 

Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en 
els següents: 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 

1.1. Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE en tant a les activitats desenvolupades als espais del 
circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en general, a la temporada 2012-2013. 

 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col�laboració de les parts signatàries en relació a 

l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen harmònicament l’interès 



 

 

  

específic de l'ens local i de l’entitat. 
 

L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les actuacions que són 
objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la matèria o sector afectats i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.  Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents: 
 
2.1.1. Per part de l’Ajuntament 
 

1. Cedir la utilització del local social de la Confraria de Pescadors de dins dels espais 
disponibles del circuit d’oci nocturn a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE per a 
realitzar l’activitat Trobada de Sound Systems del dia 16 de novembre de 2012, assumint el 
cost del seu lloguer.   

 
2.  Assumir la contractació del servei del cap de seguretat. 
 
3.  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat. 
 
4.  Supervisar les instal�lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i vetllar perquè els 

serveis  siguin els adequats en cada cas. 
 
5.  Assumir la contractació i direcció del servei de consergeria i de neteja del local. 

 
 
2.1.2.  Per part de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 
 
           Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 

1. Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el projecte o instància 
presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 

 
2.  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit d’espais d’oci 

nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la col�laboració de l’Ajuntament, amb el text 
següent: “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la 
resta del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 

 
 
L’ ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE es farà càrrec de: 
 
1. L’ ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE es compromet a contractar i assumir el cost del 

servei de seguretat de les activitats que realitzi dins del circuit d’espais d’oci nocturn  (menys el cap 
de seguretat).  

 
Per a la prestació d’aquest servei:  



 

 

  

 
• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels serveis de seguretat.  

 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent acreditació 

homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del Ministeri de l’Interior. 
 

• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció General del Joc i 
d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es demanin per la tipologia de l’activitat. 
 

• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les titulacions dels 
professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se per instància dirigida a la Regidoria 
de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. En cas de no lliurar aquesta 
documentació, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret d’anul�lar l’acte previst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en aquests pactes 
que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels desperfectes en les infraestructures 
que es puguin ocasionar pel mal ús de les instal�lacions en el decurs de l’acte.  A més, en 
aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes 
previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament 
per part de l’entitat. 

 
2.  Pagar la quantitat de CINC CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (508,26€) com a 

part del cost dels serveis de consergeria i neteja de l’espai que ha assumit l’Ajuntament. El 
pagament es farà a través d’un ingrés com a mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. Aquesta quantitat 
inlcou 14 hores de la neteja dels espais interiors d’on es realitza l’activitat i 12 hores del servei de 
consergeria (inclou la realització de l’acte i les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb un 
mínim de 4 hores seguides de servei). En el cas de no abonar aquesta quantitat amb antelació, 
l’acte previst no es podrà portar a terme. 

 
3. Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a responsable estarà 

permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de l’acte i per fer efectiva aquesta condició 
es facilitarà un número de mòbil que estarà permanentment en servei. 

 
4.  Nomenar les persones responsables del Pla d’Autoprotecció. Aquestes persones hauran d’estar 

permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al llarg del desenvolupament dels actes 
previstos. A més, es comprometen a complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de 
portes... 

 
  Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i d’organització. L’entitat 

serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  
 

Activitat i Data Hores de seguretat 
Espai on es realitza Controladors 

d’accés 

Trobada de Sound Systems, 
16 de novembre de 2012 

8 hores 
 
Confraria de Pescadors 3 



 

 

  

 Vetllar perquè no es col�loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les sortides 
d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Evacuació. En cas que l’ajuntament detecti 
l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als organitzadors per tal que es 
procedeixi a la seva retirada immediata. En cas d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser 
suspesa sense previ avís.  

 
5. Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 250 persones inclòs el personal 

d’organització, serveis i artistes. 
 
6.  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol incidència que 

es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 600.000 €.  La còpia d’aquesta 
pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un mínim d’antelació de 8 dies previs a la 
realització de l’acte.  En cas que l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, 
tindrà la potestat de suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de l’activitat 
a disposició de qui la requereixi. 

 
7.  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir begudes alcohòliques 

a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya), l’entitat organitzadora en serà totalment 
responsable en cas d’incompliment. Així mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 
28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquestes en 
serà plenament i única responsable l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE. 

 
8. Complir estrictament els horaris de tancament de la instal�lació segons les Ordenances 

Municipals de la ciutat. En divendres, dissabtes o vigílies de festius la música haurà de 
deixar de sonar a les 4 hores i la instal�lació haurà de tancar-se, buida de públic, a les 4,30 
hores. En cas d’incomplir els horaris de tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la 
potestat d’anul�lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors 
d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
9.  No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). L’entitat 

organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè es compleixi la limitació de 
volum dels equips de música que s’han instal�lat als espais del circuit d’oci nocturn.  En cas 
d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers 
actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament 
per part de l’entitat. 

 
10.  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les infraestructures 

mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament. Si l’activitat es realitza el divendres, 
deixar tota la instal�lació recollida i en condicions òptimes el dissabte al migdia, per no entorpir les 
activitats que realitza la Confraria els dissabtes a la tarda. 

 
11. L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col�locar altres elements decoratius per tal de 

no causar desperfectes en les instal�lacions sense la autorització prèvia del responsable tècnic de 
l’Ajuntament o del conserge de la instal�lació.  

 
12.  Deixar les instal�lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions possibles 

d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les instal�lacions precisa d’un 



 

 

  

major nombre d’hores de neteja superior a 14, que són les que entren dins del preu de 
508,26€, la diferència en l’import de la factura que es generi en aquest concepte, haurà de ser 
assumida per l’entitat en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta.  

 
13.  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i llum), així com 

de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució de les infraestructures mòbils, etc.  
 
14.  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, tant les pròpies com 

les que exigeixen els grups o col�lectius participants. 
 
15.  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà responsable en cap 

cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les entitats. 
 
16.  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que fomentin el 

consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut Pública de Catalunya. 
 
17.  A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut que siguin d’aplicació 

exigits per la normativa reguladora de les activitats recreatives i espectacles públics, Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, Decret 112/2010, de 31 d’agost i demés normativa concordant.  

 
 

2.1.3. El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment de 
totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte desenvolupament de l’activitat en els termes 
establerts en aquest conveni, especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de 
seguretat, salut i prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin 
oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les mesures adoptades per a la 
realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació.  
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 17 de novembre de 2012 
data prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de la instal�lació. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa de rang superior 

que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova alguna normativa que modifiqui 
alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord en modificar algun punt del present conveni 

 
4.2.  Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc a la seva 

resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració, 
haurà de presentar una sol�licitud per escrit que l’Ajuntament haurpa de resoldre en el termini d’un 
mes. La desestimació expressa o pressumpta d’aquesta sol�licitud serà susceptible de recurs 



 

 

  

administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  
 
5.2. En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, l’Ajuntament podrà 

resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, sense que aquesta tingui dret a 
percebre cap mena d’indemnització per aquest concepte. 

 
5.3. Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures cautelars 

previstes en la legislació vigent. 
 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 

c) Per avinença de les parts signatàries. 

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.  

e) Per força major.  

 
 
 

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

7.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General anteriorment 
esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

7.2. Règim jurídic general d'aquest conveni: 

 Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de convenis de 
les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el text refós, per aplicació del 
seu article 3.1.d. 

 

8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat executora material de les actuacions.  
 
 
SEGON.  Facultar al regidor de Joventut per a la seva signatura. 
 



 

 

  

TERCER. Ratificar aquest decret en el proper Ple municipal. 
 
QUART. Notificar el present acord a les entitats interessades.” 
ALCALDESSA 
 
En tot cas, senyor secretari, aquest acord votem... és un acord que per 
indisposició de la regidora no es va celebrar la Comisió Informativa, per tant 
això no ha passat per Comisió Informativa, i el que posem sobre la taula és 
portar-ho a aprovació primer, per tant acceptarien la incorporació a l’ordre del 
dia i després ho votaríem.  D’acord?  És correcte, senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, podeu votar la incoporació del punt 21 i 22, que és el... 
 
ALCALDESSA 
 
Són els dos punts, oi?, 21 i 22.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Del que es tracta és, com saben, s’ha iniciat diguem, tal i 
com són coneixedors per les Comisions Informatives, doncs de que al llarg 
d’aquests últims mesos del 2012 i temporada 2013 hem iniciat una línia de 
treball en la que hem posat a disposició de les entitats eminentment joves de 
la ciutat doncs un circuit d’espais públics o d’entitats associatives i de l’altra 
banda doncs intentar dotar-nos d’un espai que substitueixi l’envelat sent un 
espai físic amb un aforament similar.   Dintre d’aquesta línia d’actuació doncs 
hem conveniat amb un seguit d’entitats de la ciutat que disposen d’espais i 
equipaments en els que hi poden haver uns aforaments ajustats a les 
demandes de les entitats de la ciutat, per tal doncs de que es puguin celebrar 
aquells concerts, activitats, actuacions, que en temporades anteriors se 
celebraven a l’envelat i que ara ho puguem fer en aquest circuit d’espais. 
 
El cas concret que portem avui en el Ple és amb relació a un conveni concret 
amb l’entitat Nowa Reggae, amb la qual doncs aquest Ajuntament i els 
anteriors governs ja hi mantenien un seguit de col·laboracions per usos 
anteriorment de l’envelat, i que enguany el que fem és signar un acord pel 
qual, després de les negociacions que hi ha hagut entre l’Ajuntament, la 
Regidoria de Joventut i en aquest cas la Confraria de Pescadors, doncs Nowa 
Reggae pot utilitzar la seu social de la Confraria de Pescadors per tal de dur a 
terme una de les seves activitats i l’Ajuntament es fa càrrec exactament del 
mateix que es feia càrrec quan disposàvem de l’envelat, que és en aquest cas 
una petita part proporcional del que vol dir la neteja i la consergeria i és clar, 
doncs, del lloguer de la sala del Pòsit de Pescadors de les partides que 



 

 

  

estaven anteriorment en el pressupost destinades a la partida d’envelat, i el 
que demanem és que puguem ratificar aquest acord.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Diferents dubtes.  Això era per a una activitat que ja va tenir lloc.  Vull dir, i si 
no ratifiquem?  És la pregunta.  Si no ho ratifiquem es desfà l’activitat o 
com...? 
 
Broma al marge, per a cada activitat que es faci... se suposa que això és un 
periode temporal en el qual, segons tenim entès nosaltres, entre la 
desaparició de l’envelat i l’habilitació d’una nau al Museu del Ferrocarril 
s’haurà d’utilitzar aquest sistema.  Això previsiblement s’ha de donar aquest 
hivern.  Per a cada activitat de cada entitat s’haurà de fer un conveni, de cada 
activitat?  No... per entitats... ara ho explicaràs.  No, no, són preguntes 
directes. 
 
I l’altra és: fer pagar una taxa de 600 euros pel cap de seguretat, la neteja i la 
consergeria és excessiu.  No crec que valgui 200 euros cadascuna d’aquestes 
tres feines.  Si es cobra a més a més, deixem que triïn en tot cas qui fa 
aquesta funció, no que siguin els serveis de l’Ajuntament.  I tres: hi perden 
diners les entitats amb aquestes festes. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, fem si de cas una... donem paraula a tothom que ho desitgi i llavors 
el regidor contestarà en acabar.  Alguna paraula més?  No?  Doncs llavors 
passo la paraula al regidor. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
El que intentem fer és, com ha dit el senyor Arrufat, subtituir una inversió que 
era l’envelat, que invertíem 90.000 euros l’any en una instal·lació efímera, 
doncs intentar ubicar-los o transformar-los en un espai físic.  En aquest cas, 
com és conegut, estem negociant amb la direcció del Museu del Ferrocarril, 
per tal doncs de poder tenir concessionat una de les naus recentment 
rehabilitades i mentrestant doncs oferim aquest circuit d’activitats. 
 
El que fem és, davant de la previsió de la demanda que fan les entitats i les 
associacions de data i d’activitat a organitzar, doncs posar en disposició els 



 

 

  

diferents espais i entre l’Ajuntament i l’entitat determinem quina és la millor 
ubicació d’aquests espais.  En aquest cas, com que aquesta activitat que, com 
molt bé ha dit, ja s’ha celebrat fa uns dies, però que com que a la comisió no 
vam poguer celebrar-la, ho hem de portar avui ja a toro passat, concretament 
per a aquest cas sí que portem activitat, espai, entitat i conveni concret.  En 
les altres no caldrà, és a dir, en les altres sobre demanda, doncs... per 
exemple, en el cas del Pòsit de Pescadors, sabem que l’haurem d’utilitzar cinc 
vegades més al llarg dels propers mesos, i per tant farem un conveni que 
inclougui les cinc utilitzacions, per tant no haurem d’anar cada vegada com 
fins ara en el Ple. 
 
Sobre la següent qüestió, nosaltres el que hem fet ha sigut agafar de la 
mateixa partida de l’any passat i destinar una part d’aquests 90.000 a acabar 
d’adequar la nau del Museu del Ferrocarril,  i l’altra part per poguer doncs 
facilitar les activitats de les entitats en aquest circuit d’espais, fent servir els 
mateixos termes que hi havia els altres anys, que és que l’Ajuntament cedeix 
l’espai, l’Ajuntament es fa càrrec d’una part dels costos de seguretat de les 
hores que dura l’activitat i d’una part de la neteja, i que l’entitat es fa càrrec de 
l’altra part.  En tot cas, fins ara ens ha semblat que funcionaven bé els 
percentatges de repartiment de costos.  Si creuen que l’Ajuntament ha 
d’assumir més cost o menys, doncs estic disposat a que en puguem parlar a la 
Comisió i que ho mirem. 
 
Miri, doncs nosaltres el que fem és pagar el lloguer de la sala del Pòsit, que en 
aquest cas són 675 euros, i després assumim 500 euros de bidell, de 
vigilància, i de neteja.  Si el cost és més alt, és a dir, si les hores per les quals 
això ha de cobrir doncs és més alt, a partir d’aquí ho assumeix l’entitat.  Però 
normalment no són grans despeses, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Llavors, tot això ho assumeix l’Ajuntament, eh?  D’acord.  No és com ho 
havíem entès en el redactat que teníem nosaltres.  En tot cas, l’entitat no paga 
res, llavors.  La diferència a partir de les quatre?  A les quatre van haver de 
tancar. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, però encara que es tanqui a les quatre, doncs la seguretat hi és més 
estona, en el sentit de que s’han de desmuntar coses, és a dir, les hores que 



 

 

  

no cobreix això, que no ho cobreix tot, doncs se’n fa càrrec l’entitat.  
Normalment per això intentem... insisteixo, eh?, l’Ajuntament és qui es fa 
càrrec d’una part més gran.  Estem oberts a parlar, diguem, si creuen que 
l’Ajuntament hi ha de destinar menys perfecte, i si creuen que hi ha de 
destinar més, doncs bueno, es pot mirar d’ajustar. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, d’altra banda també ja ho comentarem en Comissió.  En tot cas és perquè 
com que es portava aquesta ratificació ara en concret aquí, també ens havíem 
d’expressar en quin és el nostre posicionament, però que en una nit la 
Confraria... el Pòsit, perdó, és igual, el local que sigui, en una nit garantim la 
seguretat, la neteja i que tindrà permís de la... que no tindrà molèsties de la 
policia ni res, perquè és el propi Ajuntament que li contracta, guanyi 700 euros 
en una nit, no. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
És el preu del lloguer que té el Pòsit de Pescadors. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Déu n’hi do! 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, sí, per la nit, però no és exactament per les hores en les que es produeix 
l’activitat, sinó que si allò requereix vint hores abans per muntatge i després 
doncs dotze hores més per desmuntatge a l’endemà o un dia sencer... és a 
dir, són un espai que tenen ells, que si el lloguen a un altre l’amortitzen d’una 
altra manera, i si el tenim ocupat nosaltres diguem també... 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord?  En tot cas jo penso que aquest és un conveni que es va fer, com ha 
explicat, va haver de fer el regidor per Decret, perquè ja es va celebrar.  Però 
en tot cas es pot parlar a la Comisió d’acabar d’explicar tot el detall de com 
s’ha fet aquesta operació.   
 
Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 



 

 

  

 22. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICAR L’APROVACIÓ DE 
L’ANNEX D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS MERCADALS A 
PIVSAM PER INCORPORAR ELS MERCADALS DE NADAL. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre, pel qual es va 
acordar l’ampliació de l’encàrrec de gestió dels mercats de venda no 
sedentària que actualment s’organitzen al municipi a Promoció Industrial 
Vilanova, SAM (PIVSAM) i incorporar els mercats de Nadal. 
 
Vist que aquest acord ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’ACORDA: Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre 
de 2012, que diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l'annex al Conveni que regula l'encàrrec de gestió dels 
mercadals del municipi a l'empresa Promoció Industrial Vilanova, SAM 
(PIVSAM) que estableix les característiques i condicions per a participar als 
mercats de Nadal (mercat 1 del petit regal i mercat 2 d'artesania d'autor). 
 
SEGON. Aquest encàrrec no representa cap contraprestació econòmica 
contra el pressupost municipal ja que està inclòs en el conveni que regula 
l'encàrrec de gestió dels mercadals del municipi a l'empresa Promoció 
Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). 
 
TERCER. Els ingressos que realitzin els paradistes dels mercats de Nadal a 
PIVSAM d'acord amb el punt 4 de l'Annex que s'aprova a l'acord Primer 
d'aquesta proposta comptaran com a ingressos de l'empresa Promoció 
Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). 
 
QUART. Publicar al tauler d'anuncis les condicions per poder participar en els 
mercats de Nadal d'acord amb l'Annex aprovat a l'acord Primer. 
 
CINQUÈ. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
SISÈ. Notificar l'acord als interessats.” 

 

ANNEX 

 

PUNT 1. Característiques del mercat: 



 

 

  

Dies: de divendres 21 de desembre de 2012 a dissabte 5 de gener de 2013. Total  13 
dies laborables 

Festius: 25 i 26 de desembre i 1 de gener. 

Horari: de 10 a 14 h. i de 17 a 21 h.  

Es realitzarà en dos espais diferents i serà també de productes diferenciats: 

1.1 MERCAT 1 del petit regal:  

Lloc: Rambla Principal, entre els núm. 95-105 (sector escola El CIM) 

Parades: fins a 15 estands 

Productes: petits objectes de regal i artesania comprada a tercers  

1.2 MERCAT 2 d’Artesania d’autor: 

Lloc: Plaça de les Neus  

Parades: fins a 20 estands artesans  

Productes: artesania d’elaboració pròpia  

PUNT 2. Infraestructures previstes: 

La infraestructura necessària la gestiona l’Ajuntament. És idèntica per a totes les 
parades i ofereix una estètica única que reforça una bona imatge  de mercat unitari.  

La seva composició es concreta en:  

1- Estand rústic de fusta de 3x2m amb quadre de llum i 2 punts de llum, 
prestatge de 1,5x0,3cm, sostre-para-sol i paret de fusta amb dos candaus per 
tancar-lo. 

2- Les llums utilitzades hauran de ser halògenes o bombetes, ambdues de baix 
consum. Queden exclosos focus o altres elements de consum elevat. Les 
bombetes hauran d’estar cobertes amb algun sistema decoratiu. 

PUNT 3. Cost de les parades dels mercats: 

343 euros (inclou assegurança de responsabilitat Civil de cada parada). 

 

PUNT 4. Gestió administrativa dels mercats: 

La gestió adminitrativa del mercat anirà a càrrec de l’empresa municipal, Promoció 
industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) amb seu social al Carrer Josep Llanzà, 1-7, 2on. 
tel. 93 814 19 19. 

Un cop finalitzat el procès d’ordenació de sol·licituds, les persones sol·licitants d’una 
parada hauràn de formalitzar la incripció,  previ pagament del cost a l’empresa 
PIVSAM. 

PUNT 5. Condicions d'ús dels mercats:  

5.1 MERCAT 1 del Petit regal a la Rambla principal:  

Els paradistes hauran de guarnir la seva parada amb llums i motius 
nadalenques. 



 

 

  

Es prohibeix expressament els articles de gran volum, o articles que siguin 
còpies o idèntics, en quant a marca i model, als que es puguin trobar a les 
botigues de la ciutat. També els productes artesanals d’elaboració pròpia i els 
d’alimentació. 

5.1.1 Llistat de productes permesos a la venda: Bijuteria, bosses de 
mà, calçat tradicional, cereria, cosmètica, encens, marroquineria, 
minerals i pedres, jocs i joguines artesanals, papereria artesanal, 
productes ornamentals ètnics (exemple: escultures en fusta, gerros, 
articles de terrissa...), productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i 
seda, làmpares. 

5.2 MERCAT 2 d’Artesania a la plaça dels Neus: 

Els paradistes hauran de guarnir la seva parada amb llums i motius 
nadalenques. 

Cada artesà/na, titular d’una parada,  haurà de dedicar unes hores durant la 
duració del mercat a mostrar al públic el procés d’elaboració dels seus 
productes, amb l’objectiu pedagògic de posar en valor l’ofici artesà i la qualitat 
dels seus productes. 

Es prohibeix tenir al mercat articles d’elaboració no pròpia, alimentació i obres 
d’art realitzades sobre suport de paper i llenç. I tots aquells productes 
comprats a tercers. 

5.2.1 Llistat de productes permesos a la venda: artesania 
d’elaboració pròpia: Bijuteria i joies, bosses de mà, ceràmica, calçat 
tradicional, cereria, cosmètica, encens, objectes de cuir de creació 
pròpia i/o decorats artesanalment (pintats, pirogravats...), jocs i 
joguines artesanals, papereria artesanal, productes ornamentals varis 
realitzats a mà en materials diversos fusta, ferro..., productes tèxtils en 
material de cotó, llana, lli i seda fets i/o estampats a mà, objectes 
decorats a mà (porcellana, caixes, ventalls...) i en general tots aquells 
objectes d’elaboració pròpia fets a mà.  

PUNT 6. Presentació de sol·licituds:  

La participació al mercat s’ha de formalitzar per escrit sol·licitant-la a l’Ajuntament fins 
el dimarts 4 de desembre 

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’atenció ciutadana (OAC). 

Donat el nombre limitat de llocs de venda, les sol·licituds seran objecte de valoració i 
aquelles que no s’ajustin a allò que s’estableix a les condicions de venda indicades 
seran desestimades. 

PUNT 7. Criteris d'ordenació de les sol·licituds presentades: 

7.1 MERCAT 1 de Petit regal, a la Rambla Principal, 95-105 

Legalització de l'activitat: anys de titularitat de la llicència fiscal 
pertinent: 

Fins a 5 anys..........................................................................   5 punts 



 

 

  

Fins a 4 anys .........................................................................   4 punts  

Fins a 3 anys .........................................................................   3 punts 

Fins a 2 anys .........................................................................   2 punts 

Fins a 1 any     1 punt 

Experiència professional:  

Participació en altres mercats a la ciutat .............................     3 punts 

Participació en altres mercats similars ................................     1 punts 

Productes diferencials: 

Utilitzar materials de reciclatge .........................................       3 punts 

7.2 MERCAT 2 d’Artesania d’autor a la plaça de les Neus 

Legalització de l'activitat: anys de titularitat de la llicència fiscal pertinent   

Fins a 5 anys .........................................................................   5 punts 

Fins a 4 anys .........................................................................   4 punts  

Fins a 3 anys .........................................................................   3 punts 

Fins a 2 anys .........................................................................   2 punts 

Fins a 1 any  ..........................................................................   1 punt 

Experiència professional :   

• Tenir el carnet diploma mestre artesà vigent  
(Artesania Catalunya) ...........................................................    4 punts 

• Tenir el carnet artesà professional vigent 
(Artesania Catalunya) ............................................................   3 punts 

• Tenir el carnet artesà cultural vigent  
(Artesania Catalunya) ............................................................   2 punts 

• Participació en altres mercats de Nadal a la ciutat .........   3 punts 

• Participació en altres mercats similars ............................   1 punt 

Productes diferencials: 

Utilitzar materials de reciclatge ...............................................  3 punts 

Material vinculat a Vilanova i la Geltrú o la comarca i  
als seus elements patrimonials i tradicionals ..........................  2 punts 

En cas d’empat, es prioritzarà haver participat en alguna de les anteriors fires 
a la ciutat. Si es continua empatant, es procedirà a efectuar un sorteig. 

PUNT 8. Sobre l'autorització per vendre al mercat: 

8.1. L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució d’alcaldia, o 
regidor en qui delegui. Aquesta autorització tindrà caràcter discrecional dintre 
dels límits fixats per les presents condicions de venda. 



 

 

  

8.2. No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda.  

8.3. L’assignació de la parada es farà mitjançant sorteig. 

8.4. El titular de l’autorització està obligat a romandre al lloc de venda tots els 
dies de durada del mercat i també a complir amb l’horari establert del mateix. 

8.5. L’autorització és personal i intransferible, no sent possible la seva cessió, 
transmissió o venda.  

8.6. L’incompliment de les condicions d’ús del mercat per part dels paradistes 
serà causa d’anul·lació del permís de venda. 

PUNT 9. Requeriments personals: 

La persona sol·licitant haurà de complir: 

• Ser major d’edat. 

• No haver tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni objecte de 
denuncia, ni constar respecte del sol·licitant antecedents policials relacionats 
amb la indicada venda. 

• No ser deutor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia dels requeriments 
anteriors i al pagament del cost del mercat. 

PUNT 10. Reconeixement de les condicions de venda i acceptació de les 
mateixes: 

Previ a l’atorgament, el titular de la parada ha de signar un document de “declaració 
responsable” mitjançant el qual coneix les condicions de venda del mercat, les 
accepta i es compromet a complir-les.  

PUNT 11. Prohibicions respecte les parades: 

1. No es permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls o 
molèsties ambientals com poden ser compressors, motors, etc. 

2. No es permesa la tinença d’animals de qualsevol tipus a l’interior de la parada ni en 
tot l’espai del mercat. 

3. Els vehicles dels venedors no podran trobar-se a l’interior o perímetre del mercat. 
Els vehicles hauran d’estacionar-se en els llocs adequats per l’estacionament de 
vehicles i els habilitats a la zona per les operacions de càrrega i descàrrega. 

PUNT 12. De les condicions de venda: 

1. Les persones autoritzades exerciran la venda directa i personalment, sense 
perjudici de poder ser auxiliats per una persona correctament autoritzada per 
l’Ajuntament. 

2. El venedor/a signarà una Declaració responsable conforme coneix les condicions 
de venda per al mercat d’artesania de Nadal i les accepta. 

3. En circumstàncies excepcionals, prèviament acreditades a l’ajuntament, podrà 
sol·licitar-se i, en el seu cas, obtenir l’autorització per a la substitució temporal del 
titular per un familiar major d’edat, correctament documentat. 



 

 

  

4. Tota persona que es trobi al front del lloc de venda, ja sigui titular, auxiliar o 
substitut autoritzat, disposarà en el lloc de venda de l’autorització pertinent expedida 
per l’Ajuntament.  

5. En el cas que sigui necessari tancar el lloc de venda per força major, la parada 
haurà de quedar tancada, de tal forma que l’espai del lloc de venda no quedi obert i 
doni un aspecte d’abandonament.  

6. El venedor/a té l’obligació de tenir exposat el preu de venda de tots els articles de 
manera clara i ben visible. 

7. El venedor/a està obligat a mantenir net el lloc de venda durant l’activitat i haurà de 
deixar-lo correctament al finalitzar cada jornada i al finalitzar el mercat.  

8. El venedor/a ha de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil 
durant els dies de durada de l’activitat econòmica. 

PUNT 13. Causes de Revocació de l’autorització:  

1. Finalització del termini per a la que es va atorgar. 

2. Renuncia expressa del titular. 

3. Defunció del titular. 

4. Pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció de l’autorització municipal. 

5. Incompliment de les exigències previstes en aquest document. 

6. La no assistència continuada dels titulars durant 3 dies o bé  absències 
discontinues de més de 5 dies i en cas de no justificar-se i acreditar-se 
documentalment davant l’Ajuntament.  

7. Pernoctar, cuinar, entaular-se o realitzar qualsevol tipus d’activitat que   
pugui malmetre la imatge del conjunt del mercat.   

8. Incompliment reiterat dels horaris d’obertura i tancament durant més de 3 
dies consecutius o alterns. 

9. Les discussions o altercats. 

10. Inobservança de les ordres de les autoritats municipals. 

11. Qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda o en la 
documentació presentada. 

12.  Incompliment de les condicions de venda previstes en aquestes 
condicions d’ús del mercat. 

____________________________________________________________________ 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
 



 

 

  

GERARD FIGUERAS 
  
Gràcies, alcaldesa.  Com saben, després de que el govern assumís la gestió 
de l’Ajuntament, hi va haver tota una necessària reconversió de l’activitat de 
l’empresa pública PIVSAM, a la qual doncs li hem encarregat algunes feines 
més que pot dur a terme i que a més a més són susceptibles de generar-li 
ingressos per a PIVSAM.  Entre d’altres, doncs l’organització de Fires, la 
gestió dels mercadals de la ciutat i el que plantegem en aquesta qüestió és el 
suport del Ple per tal de ratificar un nou encàrrec, que va molt en la línia igual 
de la línia de fires i de mercats.  Concretament doncs, com també som 
coneixedors i abans en parlàvem, de totes les activitats que es realitzen al 
llarg de l’any, algunes d’elles són el que en diem els mercadets.  Com saben, 
a l’estiu, en tot el que és la façana marítima hi ha tot el mercat d’artesants i de 
revenda, mercat que es repeteix també en altres dates, com són les dates de 
Nadal.  El que els plantegem avui és que hem trobat oportú, també parlant 
amb la direcció de PIVSAM, que si ells, tal com s’ha fet amb la Fira de 
Novembre, doncs també es feien càrrec en aquest cas de la gestió del mercat 
d’artesans i del mercat del regal de Nadal, que tindran lloc aquestes setmanes 
properes, a la zona de la plaça de les Neus i en alguns trams de la rambla 
Principal, doncs que el fet de que ells poguessin gestionar aquestes fires o 
aquests mercadets de Nadal significaria també una oportunitat d’obtenir un 
nou ingrés per PIVSAM des del punt de vista de que per cada una de les 
persones que estiguessin ocupant una caseta de Nadal podria ser un 
percentatge d’ingrés per a PIVSAM que ens ajudaria a millorar les finances 
d’aquesta empresa pública municipal, i és per això que els demanem el seu 
suport per poder ratificar aquest acord.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules sobre aquest punt?  Passem a votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
  23. DONAR COMPTE DE DIFERENTS CONVENIS APROVATS PER 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
El secretari llegeix el contingut dels acords d’aprovació dels diferents 
convenis. 
 



 

 

  

•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 6 DE NOVEMBRE DE 
2012, DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA REFERENT A 
L’APROVACIÓ DE DOS CONVENIS DE CESSIÓ DE LA CARPA 
SITUADA A LA ZONA ESPORTIVA. 

 
Es dóna compte de l’acord següent: 
 
Ratificar el Decret d’alcaldia 000030/2012-JOV referent a l’aprovació de dos 
convenis de cessió de la carpa situada a la zona esportiva, que en la seva part 
expositiva diu: 
 
“PRIMER. Aprovar els convenis de cessió d’ús de la carpa situada a la zona 
esportiva a les entitats “LA UNIÓ VILANOVINA I EL CORO”, “NOWA 
REGGAE” i “FESTUC”, per al desenvolupament de les seves activitats els dies 
31 d’octubre pel que fa a la primera i 3 de novembre pel que fa a la segona i la 
tercera, d’acord amb els extrems següents: 
 
- L’ajuntament assumeix el lloguer dels set mòduls sanitaris, el muntatge de 

les cortines laterals de la carpa i la contractació d’un cap de seguretat, per 
un import màxim de 2.000 euros (DOS MIL EUROS), amb càrrec a la 
partida 09.169.2270021, Envelat 2012, del vigent pressupost municipal. 

 
- L’ajuntament assumeix la despesa de neteja i consergeria de les activitats, 

per un import màxim de 1.100 euros (MIL CENT EUROS), amb càrrec a la 
partida 09.169.2270021, Envelat 2012, del vigent pressupost municipal, 
quantitat que serà ingressada a les arques municipals per les entitats, tal 
com s’estableix en els convenis 

 
-  Les entitats assumeixen la contractació directa del servei de seguretat 

complementari i el pagament de les despeses de neteja i consergeria 
esmentades en el punt anterior. 

 
SEGON.   Ratificar aquest decret a la propera Junta de Govern Local. 
 
TERCER. Notificar el present acord a les entitats interessades.” 

 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 

LA UNIÓ VILANOVINA 
 
Vilanova i la Geltrú, 31 d’octubre de 2012 
 
REUNITS: 
 



 

 

  

D’una banda, la senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa, en virtut de les 
seves facultats, assistida pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
D’altra, el senyor FRANCESC XAVIER SERRA ALBET, en qualitat de president de 
l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA i en virtut de les facultats que li atorguen els 
seus estatuts. L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està inscrita amb el número 
407/b al Registre d’associacions de la Generalitat i amb el 12 al fitxer d’associacions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G58302712. 
 
Reconeixent-se ambdues parts capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se 
pel present conveni, 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’alcaldessa va emetre un decret en data 30 d’octubre que regula la cessió de 
la carpa situada a la zona esportiva a les entitats que en sol·licitessin el seu ús. 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 
fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una ciutat 
on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci constructiu 
juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat en 
aquest projecte comú. 
 
IV. Que l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està interessada en promoure 
activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, 
conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social i 
compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la tolerància i el respecte. 
 
V. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 
 
VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa a l’abast de les entitats, 
associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març de 
2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a les necessitats 
en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i cíviques de petit i mitjà 
format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 
 
VII. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 
tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli l’acte a celebrar 
el dia 31 d’octubre a la carpa situada a la zona esportiva. 
 



 

 

  

Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA en tant a les activitats 
desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en 
general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 
 
1.- Cedir la utilització de la carpa situada a la zona esportiva a l’ASSOCIACIÓ LA 
UNIÓ VILANOVINA per a realitzar l’activitat del Castanyot el dia 31 d’octubre de 
2012. 
2.- Assumir el cost del lloguer dels WC annexos. 
3.- Assumir la contractació del servei del cap de seguretat. 
4.- Muntatge de les cortines laterals de la carpa 
5.- Supervisar les instal·lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i vetllar 
perquè els serveis siguin els adequats en cada cas. 
 
Respecte al servei de bar: 
 
a.- Facilitar la presa de corrent elèctrica. 
b.- Facilitar un espai per a instal·lar la barra/es i un espai per a magatzem. 
c.- Facilitar un calendari amb els actes immediatament anteriors i posteriors a les 
entitats que així ho sol·licitin per tal que aquestes puguin coordinar-se entre elles, si 
així ho estimen oportú, per al muntatge, desmuntatge i subministraments de begudes. 
 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 



 

 

  

1.- Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el projecte o 
instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 
 
2.- En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar, caldrà fer constar de 
forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta 
del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 
 
L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es farà càrrec de: 
 
1.- L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es compromet a contractar i assumir el 
cost del servei de seguretat de l’activitat (menys el cap de seguretat). 
 
Per a la prestació d’aquest servei: 
 
· L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels serveis de 
seguretat. 
· Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 
acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del Ministeri de 
l’Interior. 
· Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que s’especifiquen 
en el quadre posterior. 
· El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les 
titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se en mà a la 
Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. En cas de no lliurar 
aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret 
d’anul·lar l’acte previst. 
 
Activitat i Data   Hores de seguretat   Espai on es realitza   Controladors d’accés 
El Castanyot                                            Carpa situada a la zona 
31 d’octubre               8 hores                                    esportiva                           3                                                        
 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures (inclosos els lavabos i àrea perimetral de la carpa 
situada a la zona esportiva) que es puguin ocasionar pel mal ús de les instal·lacions 
en el decurs de l’acte. A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de 
denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
2.- Pagar la taxa de 508,26€ que inclou els serveis de neteja i consergeria de 
l’espai que s’ha cedit per a la realització de l’activitat a través d’un ingrés com a 
mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. Aquesta taxa inclou 14 hores de la neteja dels 
espais interiors i exteriors on es realitza l’activitat i 12 hores del servei de consergeria 
(inclou la realització de l’acte i les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb un 
mínim de 4 hores seguides de servei). En el cas de no abonar aquesta taxa amb 
antelació, l’acte previst no es podrà portar a terme. 
 



 

 

  

3.- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 
responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament dels 
actes i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que estarà 
permanentment en servei. 
 
4.- Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de la carpa situada a la 
zona esportiva establerta en 500 persones inclòs el personal d’organització, serveis i 
artistes. 
 
5.- Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 
incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 
600.000 €. La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un 
mínim d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte. En cas que 
l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de 
suspendre’l. 
 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la 
realització de l’activitat a disposició de qui la requereixi. 
 
7.- Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 
begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya), 
l’entitat organitzadora en serà totalment responsable en cas d’incompliment. Així 
mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre 
de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquestes en serà plenament 
i única responsable l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA. 
 
8.- Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 
Ordenances Municipals de la ciutat. En divendres, dissabtes o vigílies de 
festius la música haurà de deixar de sonar a les 4 hores i la instal·lació haurà de 
tancar-se, buida de públic, a les 4,30 hores. En cas d’incomplir els horaris de 
tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers 
actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 
 
9.- No superar en cap cas a l’interior de la carpa situada a la zona esportiva el 
nivell sonor màxim de 95 dB(A). L’entitat organitzadora vetllarà i exigirà a l’empresa 
de sonorització contractada que compleixi la limitació de volum dels equips de música 
que s’han instal·lat a l’espai. En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o 
de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
9.- Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 
infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament. 
 
10.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col·locar altres elements 
decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal·lacions sense la autorització 
prèvia del responsable tècnic o del conserge de la instal·lació. 
 



 

 

  

11.- Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 
possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les 
instal·lacions precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, que 
són les que entren dins de la taxa de 508,26€, la diferència en l’import de la 
factura que es generi en aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat 
en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta. 
 
12.- Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 
(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució 
de les infraestructures mòbils, etc. 
 
13.- L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 
tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius participants. 
 
14.- Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 
responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les 
entitats. 
 
15.- L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni 
que fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de 
Salut Pública de Catalunya. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 15 de 
novembre, data prevista de finalització de la tramitació de l’activitat. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud per escrit en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació 
expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós - 
administratiu. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 



 

 

  

 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
a) Per incompliment dels pactes establerts en aquest conveni. 
b) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
c) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius. 
f) Per força major. 
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 
 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
 
Vilanova i la Geltrú, 30 d’octubre de 2012 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 

FESTUC I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 
 
Vilanova i la Geltrú, 31 d’octubre de 2012 
 
REUNITS: 
 



 

 

  

D’una banda, la senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa, en virtut de les 
seves facultats, assistida pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
D’altra, el senyor PAU FUENTES ALIMBAU, en qualitat de president de 
l’ASSOCIACIÓ FESTUC i en virtut de les facultats que li atorguen els seus estatuts. 
L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està inscrita amb 30000119708 al Registre 
d’associacions de la Generalitat i amb el 344 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G65726879. I la senyora JESSICA AMATE 
COSTARROSA, en qualitat de secretària de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE i en virtut de les facultats que li atorguen el seus estatuts , inscrita amb el 
número 45566 al Registre d’associacions de la Generalitat i amb el 343 al fitxer 
d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G65536831. 
 
Reconeixent-se ambdues parts capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se 
pel present conveni, 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’alcaldessa va emetre un decret en data 30 d’octubre de 2012 que regula la 
cessió de la carpa situada a la zona esportiva a les entitats que en sol·licitessin el seu 
ús. 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 
fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una ciutat 
on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci constructiu 
juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat en 
aquest projecte comú. 
 
IV. Que l’ASSOCIACIÓ FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 
estan interessades en promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de 
les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb 
una major cohesió social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la 
tolerància i el respecte. 
 
V. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 
 
VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa a l’abast de les entitats, 
associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març de 
2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a les necessitats 
en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i cíviques de petit i mitjà 
format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 



 

 

  

 
VII. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ FESTUC i 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE tenen la voluntat d’establir un conveni 
de col·laboració, que contempli l’acte a celebrar el dia 3 de novembre a la carpa 
situada a la zona esportiva. 
 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE en tant a les activitats desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn 
destinades a la ciutadania en general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 
 
1.- Cedir la utilització de la carpa situada a la zona esportiva a l’ASSOCIACIÓ 
FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE per a realitzar l’activitat del 
Festuc Nowa Fest el dia 3 de novembre de 2012. 
2.- Assumir el cost del lloguer dels WC annexos. 
3.- Assumir la contractació del servei del cap de seguretat. 
4.- Muntatge de les cortines laterals de la carpa. 
5.- Supervisar les instal·lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i vetllar 
perquè els serveis siguin els adequats en cada cas. 
 
Respecte al servei de bar: 
 
a.- Facilitar la presa de corrent elèctrica. 
b.- Facilitar un espai per a instal·lar la barra/es i un espai per a magatzem. 



 

 

  

c.- Facilitar un calendari amb els actes immediatament anteriors i posteriors a les 
entitats que així ho sol·licitin per tal que aquestes puguin coordinar-se entre elles, si 
així ho estimen oportú, per al muntatge, desmuntatge i subministraments de begudes. 
 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE 
 
Pel que fa a les activitats generals de les entitats: 
 
1.- Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el projecte o 
instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 
 
2.- En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar, caldrà fer constar de 
forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta 
del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 
 
L’ ASSOCIACIÓ FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE es faran 
càrrec de: 
 
1.- L’ASSOCIACIÓ FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE es 
comprometen a contractar i assumir el cost del servei de seguretat de l’activitat 
(menys el cap de seguretat). 
 
Per a la prestació d’aquest servei: 
 
. L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels serveis de 
seguretat. 
. Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 
acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del Ministeri de 
l’Interior. 
. Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que s’especifiquen 
en el quadre posterior. 
. El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de 
les titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se 
en mà a la Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. En 
cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es 
reserva el dret d’anul·lar l’acte previst. 
 
Activitat i Data   Hores de seguretat   Espai on es realitza     Controladors 
d’accés 
Festuc Nowa Fes    
3 de novembre        11 hores                   Carpa situada a la zona 
                                                                         Esportiva                                     3 
 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures (inclosos els lavabos i àrea perimetral de la carpa 



 

 

  

situada a la zona esportiva) que es puguin ocasionar pel mal ús de les instal·lacions 
en el decurs de l’acte. A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de 
denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
2.- Pagar la taxa de 508,26€ que inclou els serveis de neteja i consergeria de 
l’espai que s’ha cedit per a la realització de l’activitat a través d’un ingrés com a 
mínim 8 dies hàbils abans de l’acte.  
 
Aquesta taxa inclou 14 hores de la neteja dels espais interiors i exteriors on es 
realitza l’activitat i 12 hores del servei de consergeria (inclou la realització de l’acte i 
les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb un mínim de 4 hores seguides de 
servei). En el cas de no abonar aquesta taxa amb antelació, l’acte previst no es 
podrà portar a terme. 
 
3.- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 
responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament dels 
actes i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que estarà 
permanentment en servei. 
 
4.- Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de la carpa situada a la 
zona esportiva establerta en 500 persones inclòs el personal d’organització, serveis i 
artistes. 
 
5.- Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 
incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 
600.000 €. La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un 
mínim d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte. En cas que 
l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de 
suspendre’l. 
 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la 
realització de l’activitat a disposició de qui la requereixi. 
 
7.- Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 
begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya), 
l’entitat organitzadora en serà totalment responsable en cas d’incompliment. Així 
mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre 
de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquestes en serà plenament 
i única responsable l’ASSOCIACIÓ FESTUC i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE. 
 
8.- Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 
Ordenances Municipals de la ciutat. En divendres, dissabtes o vigílies de 
festius la música haurà de deixar de sonar a les 4 hores i la instal·lació haurà de 
tancar-se, buida de públic, a les 4,30 hores. En cas d’incomplir els horaris de 
tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers 
actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 



 

 

  

 
9.- No superar en cap cas a l’interior de la carpa situada a la zona esportiva el 
nivell sonor màxim de 95 dB(A). L’entitat organitzadora vetllarà i exigirà a l’empresa 
de sonorització contractada que compleixi la limitació de volum dels equips de música 
que s’han instal·lat a l’espai. En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de les entitats 
o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de les 
entitats. 
 
9.- Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 
infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament. 
 
10.- Les entitats organitzadores no podran modificar la distribució dels espais o 
col·locar altres elements decoratius per tal de no causar desperfectes en les 
instal·lacions sense la autorització prèvia del responsable tècnic o del conserge de la 
instal·lació. 
 
11.- Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 
possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les 
instal·lacions precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, que 
són les que entren dins de la taxa de 508,26€, la diferència en l’import de la 
factura que es generi en aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat 
en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta. 
 
12.- Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 
(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució 
de les infraestructures mòbils, etc. 
 
13.- Les entitats facilitaran tot el necessari per fer front a les necessitats 
d’organització, tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius 
participants. 
 
14.- Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 
responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les 
entitats. 
 
15.- Les entitats es comprometen a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure 
ni que fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei 
de Salut Pública de Catalunya. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 15 de 
novembre, data prevista de finalització de la tramitació de l’activitat. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 



 

 

  

alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 
 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud per escrit en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació 
expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós - 
administratiu. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
a) Per incompliment dels pactes establerts en aquest conveni. 
b) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
c) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius. 
f) Per força major. 
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 
 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 



 

 

  

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
 
 

•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 6 DE NOVEMBRE DE 
2012, D’APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT PER A 
L’ELABORACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DEL 
MUNICIPI. 

 
Es dóna compte de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la signatura del conveni, que s’adjunta, entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana (PMU) del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de tots els documents 
necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER. Nomenar el Sr. Carles Surià, tècnic responsable de Mobilitat, per al 
seguiment tècnic dels treballs d’elaboració del PMU.” 

 
CONVENI ESPECÍFIC 

 

Dades identificatives 

Codi XGL 12/pendent CODI XGL 

Ens Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

NIF P0830800I  

Actuació 
Elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi de 
Vilanova i la Geltrú 

Tipus de recurs  Recurs tècnic  

Classe de recurs  Redacció de plans, projectes i informes 

Aportació de la 
Diputació 

75.000,00 euros 

Cost total 100.000,00 euros 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 



 

 

  

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident tercer i 
President delegat de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre la delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per 
decret de la Presidència d’aquesta corporació de 31/5/2012 (núm. 4477/12), publicat 
al BOPB de 6/6/2012; assistit pel secretari delegat, Francesc Bartoll i Huerta, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 
2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16/5/2012. 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per l’Il.lma. Alcaldessa 
presidenta Sra.Maria Neus Lloveras Massana, assistida  pel secretari Sr. Isidre Martí 
Sardà, degudament autoritzats. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com 
a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
actuacions i dels recursos del Pla. 

 
II. D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 

2012” i el seu corresponent Règim de concertació, aprovat per la Junta de 
Govern d’aquesta Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 (BOPB de 
3/2/2012), mantenen la seva vigència. Les sol·licituds presentades d’acord amb 
el Règim aplicable al “Catàleg 2012” pels ens locals destinataris dels recursos 
són vigents i despleguen els seus efectes. 

 
III. Considerant que, d’acord amb la Llei 8/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la 

planificació de la mobilitat sostenible és bàsica per a tots els municipis, un dels 
recursos tècnics inclosos en el Catàleg per a l’any 2012 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats locals consisteix en l’elaboració de plans i estudis de 
mobilitat urbana. 

 
IV. L’Ajuntament signant ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la 

concertació de recursos consistents en l’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana 
del municipi. 

 
V. L’Ajuntament signant ha aportat certificat de la disponibilitat pressupostària per 

a finançar la seva part del cost de l’actuació.  
 
VI. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per decret del Diputat delegat per a la 



 

 

  

Cooperació Local de la Diputació de Barcelona de data <data a determinar per 
la DB>. 

 
VII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 

a aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
1. Objecte del conveni 
 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries 

en relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi 
de Vilanova i la Geltrú 

 
 
1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al 
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial 
relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades i la seva competència 
d’assistència i cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
� 2. 1. Per part de la Diputació: 
 
a) La prestació del següent suport: 
 
Tipus de 
recurs  Classe de recurs  Aportació de 

la Diputació  
Cost total Aplicació 

pressupostària  

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, projectes 
i informes 

75.000€, IVA 
inclòs 

100.000€, 
IVA inclòs  
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b) La Diputació de Barcelona durà a terme la licitació, adjudicació i gestió dels 
contractes necessaris per a la redacció del d’un Pla de Mobilitat Urbana del municipi. 
 
� 2. 2. Per part de l’ens destinatari 
 
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 



 

 

  

 
L’Ajuntament aportarà 25.000,00 euros, que es correspon amb el 25% del cost de 
l’actuació, d’acord amb el pacte 5 del present conveni. 

 
b) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor 

amb la Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
c) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible en matèria de mobilitat 

per a la redacció de l’Estudi. 
 
d) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir 

a la xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
e) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web 

de la Xarxa Mobal. 
 
f) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i 

gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
g) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de 

preveure la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc 
preferencial. L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la 
normativa aprovada per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir 
la marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà 
consultar el lloc www.diba.cat/comunicacio.  

 
2. 3. Per ambdues parts signants 

 
S’haurà de crear una Comissió de seguiment on hi participi la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant dels diferents organismes 
municipals vinculats amb la mobilitat: Alcaldia, Policia, seguretat viària, mobilitat, 
urbanisme, medi ambient, participació ciutadana, etc.  Aquesta Comissió tindrà les 
següents funcions: 

o Aportar informació als redactors de l’estudi. 

o Aprovar el guió de treball. 

o Donar  el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin. 

o Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs 
objecte del conveni. 

o Establir els mecanismes per fer el seguiment del grau d’implementació 
de les accions previstes a l’estudi. 

La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants del 
present conveni en ella representades. 
 
3. Vigència del conveni 
 



 

 

  

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins a ... En cas de no poder-se realitzar el seu objecte durant aquest termini, 
el conveni es podrà prorrogar per acord exprés de les parts, a adoptar abans que 
finalitzi el termini de vigència. La pròrroga s’adequarà a les necessitats de realització 
de l’objecte del conveni i el seu termini no superarà el de la vigència inicial. 
 
4. Règim de lliurament de treballs  
 
4.1. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels 

tres mesos següents a la data de la seva acta de recepció del lliurament complet 
per part  de l’adjudicatari. 

4.2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4.3. L’ens beneficiari haurà de presentar el formulari YG-0107-2 “Recepció de treball” 

degudament emplenat com a màxim en el termini de 3 mesos, comptat a partir de 
la data de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini 
sense haver presentat el formulari esmentat, el treball s’entendrà recepcionat 
tàcitament. 

 
5. Condicions de cofinançament de l’actuació  
 
5.1. L’Ajuntament aportarà VINT-I-CINC MIL EUROS, que es correspon al 25 % del 

cost de l’actuació, IVA inclòs. 
5.2. Prèviament a l’aprovació d’aquest conveni per la Diputació, l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú ha acreditat davant la Diputació, mitjançant certificat emès per 
l’Interventor/a, disponibilitat pressupostària per finançar  la seva part del cost del 
projecte. 

5.3. La Diputació notificarà a l’Ajuntament l’adjudicació dels contractes en 
desplegament d’aquest conveni i emetrà la liquidació corresponent, per tal que 
l’ens procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte 
general C/C/C 2013-0646-14-0200127175, en el termini d’un mes, a comptar des 
de la data de recepció de la liquidació, l’import de VINT-I-CINC MIL EUROS, que 
es correspon al percentatge de finançament assumit. 

5.4. En el cas que el cost final de l’actuació tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ajustarà d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present conveni. 

5.5.  En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al 
percentatge de finançament assumit, es procedirà a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla de concertació. 

 
6. Modificacions 
 
6.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació 

previstos, l’ens beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 
6.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un 

canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per 
tal que quedi recollida en el clausulat.  

6.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud 
raonada i degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens 



 

 

  

beneficiari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la 
finalització del període d’execució. 

6.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del 
conveni, formant part integrant del mateix. 

 
7. Incompliment 
 
7.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
7.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, 

requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 

7.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
8. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
9. Marc normatiu 
 
9.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i el 

Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la 
llei del present conveni. 

9.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 
1985, i ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La Llei 8/2033, de 13 de juny, de la mobilitat i la seva normativa de 

desenvolupament.   



 

 

  

- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

-  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació 
local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
10. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
11. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o ens destinatari. Alhora, 
seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del 
present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
12. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor 
material de les actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
 

•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 6 DE NOVEMBRE DE 
2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
EL CONSORCI “AGÈNCIA PEL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC DEL GARRAF”. 

 
Es dóna compte de l’acord següent: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
l’Agència de Desenvolupament econòmic del Garraf – NODE - ”, segons 
els text que s’adjunta. 
 
SEGON.- Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMNISTRTATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOV AI LA GELTRÚ I L’AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
DEL GARRAF PER l’ÀMBIT DE TREBALL de  “Desenvolupament econòmic i 
ocupació”. 
 



 

 

  

Vilanova i la Geltrú, a 6 de novembre de 2012. 
 
REUNITS 
 
D’una banda,Neus Lloveras Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, autoritzada per aquesta acte per acord de la Junta de Govern Local de 6 de 
novembre de 2012, i de l’altra part Miquel Forns i Fusté President de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE). 
 
ACTUEN: 
  
El primer en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en exercici 
de les atribucions pròpies del seu càrrec,  
  
El segon, en nom i representació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf (NODE), d’acord amb el que preveu l’article 11.2 en relació a l’article 7 dels 
estatuts de l’entitat, 
 
i assistits per la secretària del NODE; Maria Isabel Garcia Giménez, i el Sr. Isidre 
Martí Sardà, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
EXPOSEN 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol contribuir a la construcció d’un territori  
econòmica i socialment sostenible que suposi la  generació d’oportunitats a la 
comarca i a la seva ciutadania. Oportunitats i  propostes que millorin la nostra 
competitivitat, el desenvolupament econòmic i l’ocupació . 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va participar activament en la creació i promoció  
de l’ ”Agencia de Desenvolupament econòmic del Garraf – NODE - ” com a 
instrument de dinamització i coordinació de polítiques de desenvolupament  
empresarial i econòmic a la nostra comarca.  
 
En el pla executiu de l’Agència per l’any 2012, es concreten els àmbits de treball de 
turisme, empresa, energia i cooperació municipal, i s’estableixen així mateix una sèrie 
d’objectius a aconseguir amb els recursos econòmics i humans necessaris per a la 
seva gestió. 
 
A la Comissió Executiva de l’Agència del dia 16 de maig de 2012 es va aprovar la 
proposta d’estudiar la possibilitat de què els ajuntaments més grans de la comarca 
(Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes) així com el Consell Comarcal del 
Garraf  col·laboressin amb l’Agència  amb la utilització conjunta dels recursos humans 
d’aquestes entitats que ja estan treballant en les àrees de promoció previstes en el 
pla de treball de l’Agència. 
 
En aquest sentit l’àmbit de treball “Desenvolupament econòmic i ocupació” pretén fer 
una treball de promoció econòmica i desenvolupament empresarial dins l’organització 



 

 

  

de NODE i a favor del conjunt de municipis de la comarca vinculats al 
desenvolupament econòmic.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha manifestat la voluntat de sumar-se al nou 
model de treball conjuntament amb els Ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Vilanova 
i la Geltrú i Sitges, així com també,  la de concretar els acords subscrits esmentats 
anteriorment a traves d’aquest conveni 
 
Que en virtut d’aquests antecedents les parts signants manifesten la voluntat de 
subscriure el present conveni que es regirà pels següents  
 
PACTES 
 

Primer.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a donar suport 
a l’Agència de desenvolupament econòmic del Garraf (NODE) en el 
projecte “Desenvolupament local i ocupació”.  

 
Segon.- Aquesta col·laboració es concreta bàsicament en donar suport a diferents 
aspectes: 
 

• Suport al Servei d’acollida i Creixement d’empresarial: 
 

o Posta en marxa i organització del Centre d’acollida i Creixement 
d’empresarial a la comarca. 

o Obtenció i tractament de BBDD d’empreses. 
o Acompanyament a Polígons d’activitat econòmica, noves instal·lacions, 

ubicacions. (amb estreta col·laboració amb serveis locals de 
Finestretes Úniques) 

o Observatori i prospectiva empresarial (sectors de futur...) 
o Eines transversals de gestió: Formació, lideratge, RRHH, màrqueting, 

estratègia competències.  
o Exportació. 
o Finançament i viabilitat de noves inversions /internacionalització / 

projectes. 
o Divulgació actius: Centre tecnològic, Campus universitari, centres 

especials –Neàpolis i Centre Creatiu- 
o Impulsar l’esperit innovadors i de recerca. 
o Espais de cooperació i networking empresarial. 

 
Tercer.- Els recursos humans als quals l’Ajuntament de Vilanova confiarà les tasques 
en les quals es concreti la col·laboració amb l’Agència hauran de tenir experiència en 
coneixement i experiència en desenvolupament econòmic i gestió amb empreses. Els 
treballadors encarregats materialment d’executar aquesta col·laboració ho faran en el 
context de l’equip de treball de l’Agència que definirà i implementarà les línees 
d’actuació i gestió del projecte. 
 
Cinquè.-Els treballadors que exerceixin les tasques  de col·laboració mantindran les 
seves condicions laborals,  així com els seus drets econòmics, professionals i 
laborals amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.. 



 

 

  

 
Sisè.- El suport de l’Ajuntament  a l’Agència en el projecte “Desenvolupament 
econòmic i d’ocupació” finalitzarà a 31 de desembre del 2012, sens perjudici que es 
pugui prorrogar anualment de forma automàtica, si cap de les parts ho denuncia amb 
dos mesos d’antelació.  
 
Setè.-  Seguiment . 
 
Es crea una taula de seguiment del conveni i de l’execució dels seus objectius que es 
reunirà de forma periòdica, de la qual formarà part el cap de servei de l’àrea de 
promoció econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Director del NODE o 
persona en que delegui; i si es cau, els corresponents representants dels altres 
Ajuntaments participants. 
 
I en prova de conformitat ho signen per duplicat al lloc i data enunciats a 
l’encapçalament. 

 
•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 13 DE NOVEMBRE 

DE 2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
I L’ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA, PARTICIPANT DEL 
PROJECTE PORTAL D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Es dóna compte de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i l’entitat 
participant del projecte PORTAL D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA, pel desenvolupament del portal. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
a la formalització de l’esmentat conveni.” 
 

 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 

L’ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA , PEL DESENVOLUPAMENT DEL PORTAL 
MUNICIPAL D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

  
 

 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Il·lma. senyora Neus LLoveras i Massana, alcaldessa de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de la Junta de Govern 
Local de data 2 d’agost de 2011, assistida pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari de 
la Corporació municipal. 
 



 

 

  

De l’altra, el senyor Carlos Gargallo Pérez, en qualitat de representant de l’entitat 
ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA, amb DNI número 52212690-E, degudament 
autoritzada per aquest acte. 
 

ANTECEDENTS i MOTIVACIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data d’11 de novembre de 2010, va sol·licitar 
una subvenció directe a la Diputació de Barcelona pel projecte Portal municipal de les 
entitats de Vilanova i la Geltrú, un espai web d’interrelació, de comunicació i 
divulgació per al teixit associatiu de la ciutat. 
 
En data de 17 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar un 
conveni de col·laboració amb la Diputació pel desenvolupament del portal municipal 
amb el qual es comprometia, entre d’altres coses, a seleccionar i integrar a un mínim 
d’entitats registrades al municipi per la participació del projecte. 
 
En data de 10 de juliol de 2012, la Diputació de Barcelona aprovar per decret l’ajut a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del seu portal municipal 
d’entitats. 
 
L’Ajuntament cercà complicitats i col·laboració d’entre el teixit associatiu de la ciutat 
per a la participació del funcionament del projecte PORTAL D’ENTITATS de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
L’entitat l’ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA valorà positivament la proposta de 
l’Ajuntament i manifestà el seu interès de participació. 
 
En data 13 de novembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni 
entre l’Ajuntament de Vilanova i l’entitat participant del projecte PORTAL 
D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ: ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA, pel 
desenvolupament del portal. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
   
PACTES 

 
1. OBJECTE DEL CONVENI 

 
1.1.   Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú, i l’entitat ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA pel que fa al 
desenvolupament i la participació en el projecte municipal de PORTAL 
D’ENTITATS de Vilanova i la Geltrú.  

 
2. COMPROMISOS 
 

2.1. Les parts signants adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 



 

 

  

compromisos següents: 
 
2.1.1 Per part de l’Ajuntament: 
 

• Donar suport a les entitats registrades al REM que formin part del projecte. 
• Formar a les entitats adherides al projecte en la creació de la seva pàgina 

web i la utilització de l’aplicació. 
• Cedir un espai web a les entitats (hosting, programari i estructura), sense 

que suposi cap dret de propietat de l’entitat i d’acord amb el projecte signat 
mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona 

• Redactar i facilitar a les entitats per a la seva signatura, un codi ètic que 
d’acord amb la llei, garanteixi uns mínims de correcció i pertinència en la 
publicació de les pàgines web associatives que seran presents al portal 
d’entitats i la informació continguda en el mateix.  També que comprometi a 
garantir la confidencialitat i privacitat de les dades personals que, 
eventualment, es puguin sol·licitar o vessar per part dels usuaris al Portal. 
(s’annexa al present conveni). 

 
2.1.2 Per part de l’entitat ASSOCIACIÓ LA BEN PLANTADA: 
 

•   Seleccionar almenys una persona responsable del projecte PORTAL 
D’ENTITATS de l’associació, que actuï com a gestors dels seus webs i de 
coordinador intern i que tindrà com a tasques, entre d’altres, les següents: 
ser la persona referent amb l’Ajuntament i generar i vetllar per l’adequada 
utilització els recursos pertinents per al bon desenvolupament del projecte en 
el municipi.  

•   Participar en els processos de formació promoguts per l’Ajuntament 
relacionats amb el  PORTAL D’ENTITATS. 

•   Posar a disposició del projecte tota la informació tècnica necessària per a 
poder dissenyar i carregar la informació del portal municipal d’entitats. 

•   Mantenir la informació actualitzada. 
•   Signar i donar compliment al codi ètic. El contingut del codi ètic annex al 

present conveni forma part integrant d’aquest conveni a tots els efectes. 
 
3. VIGÈNCIA 
 
3.1. La vigència del conveni és d’un any, prorrogable tàcitament per anys naturals. En 

qualsevol cas, dependrà del manteniment del servei per part de la Diputació de 
Barcelona i de la vigència del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i la Diputació de Barcelona. 

 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 

parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 



 

 

  

5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.  L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.  La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 

propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri 
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altre part. La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós -administratiu. 

 
5.3.  Si s’escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 

mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 

 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
 a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
  b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
 c) Per la finalització del manteniment del servei per part de la Diputació de 

Barcelona o de la vigència del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i la Diputació de Barcelona.  

 d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
7. SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI 
 
La regidoria de Participació serà el responsable del seguiment i control de les 
actuacions previstes en aquest conveni.  
 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon assumir a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, signem el present document per duplicat en 
el lloc i la data expressats més avall.  

 
 



 

 

  

 Vilanova i la Geltrú, novembre de 2012. 
 

 
El PORTAL DE LES ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Codi ètic 

 
El Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú és un projecte que s’engloba dins el 
Portal de les Associacions de la província de Barcelona, a través d’un conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.  

 
El Portal és una eina de comunicació adreçada a les entitats i associacions de 
Vilanova i la Geltrú per dinamitzar i millorar les capacitats del moviment associatiu de 
la ciutat, així com per donar a conèixer les seves activitats, serveis i notícies, tot 
respectant-ne l’autonomia i la identitat.  

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix al teixit associatiu de la ciutat la 
possibilitat que les entitats i associacions puguin crear-se la seva pàgina web dins el 
portal associatiu municipal. Per formar part del projecte, cal estar inscrit al Registre 
Municipal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú i tenir les dades actualitzades.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú oferirà formació a les persones que cada entitat 
designi per gestionar la pàgina web de l’associació. Val a dir que l’eina disposa d’una 
pàgina web de suport, que permetrà a les persones gestores i administradores 
designades per les entitats fer consultes, informar-se i preguntar sobre les diverses 
aplicacions que ofereix el servei. 
  
Les entitats interessades a participar en aquest projecte disposaran d’un subdomini 
dins el domini entitatsvilanova.cat per facilitar l’inici del projecte i perquè durant la 
formació puguin crear la seva web.  
 
La vigència del servei és d’un any, prorrogable tàcitament per anys naturals. En 
qualsevol cas, dependrà del manteniment del servei per part de la Diputació de 
Barcelona i de la vigència del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Diputació de Barcelona.  
 
Tot i això, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà suspendre el servei 
discrecionalment, tant a una entitat concreta per incompliment del Codi Ètic, com 
totalment, per motius justificats, sense que això suposi cap dret d’indemnització de 
les entitats que formin part el projecte.  
 
La cessió de l’espai web (hosting, programari i estructura) no suposa cap dret de 
propietat de l’entitat, sinó que es tracta d’una cessió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb el projecte signat mitjançant conveni amb la Diputació de 
Barcelona.  
 
Els i les responsables de les entitats que gestionin les pàgines web han de complir el 
que s’estipula en la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
caràcter personal, referent a les informacions, les dades personals i els contactes que 



 

 

  

es publiquin en les webs o que puguin publicar en el seu portal associatiu i serà 
responsabilitat seva l’incompliment d’aquesta norma.  
 
CODI ÈTIC DEL PORTAL DE LES ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Responsabilitats  
 

-  La Diputació de Barcelona, com a gestora del Portal Provincial de les Entitats, i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a gestor del Portal de les Entitats 
Municipal, no es fan responsables de l’exactitud, el rigor, la veracitat i la 
seriositat de les informacions, les declaracions, les opinions i els continguts dels 
missatges que hi puguin aportar els usuaris i usuàries. Les declaracions i les 
opinions dels webs que en formen part reflecteixen només el punt de vista dels 
seus autors i autores, que són els únics responsables del contingut.  

 
-  La persona usuària (els i les responsables de l’entitat) és l’única responsable 

d’allò que escriu i de la possible violació de la confidencialitat, la vulneració dels 
drets d’autor o qualsevol altre dret de la propietat intel·lectual que pugui derivar-
se de la seva actuació al Portal.  

 
-  La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserven el 

dret de suspendre o modificar el servei per motius tècnics, que es consideren 
un risc comú en qualsevol portal a Internet. En aquest sentit, el Portal de les 
Entitats intentarà resoldre el problema tan aviat com sigui possible, a fi de 
perjudicar el mínim als usuaris. Així mateix, s’informarà tan aviat com sigui 
possible els Portals Municipals i llurs usuaris. La suspensió o el tancament de 
l’accés al servei pot suposar la rescissió del Conveni amb l’entitat. Aquesta 
suspensió o tancament de l’accés i l’expedient de rescissió corresponent, si 
escau, es poden iniciar d’ofici i per queixa, denúncia o informació rebuda i 
confirmada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sens perjudici de 
l’audiència pública prèvia a l’associació.  

 
-  La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserven el 

dret de no publicar o d’eliminar missatges i continguts en el marc dels Portals 
Provincials i Municipals que atemptin contra la llei, l’ètica i els principis 
democràtics i de convivència. Si es detecta un mal ús dels serveis del portal per 
part d’un usuari, tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es reserven el dret de suspendre o tancar l’accés d’aquest usuari als 
serveis del Portal, en la mesura i forma que estimin convenient. 

 
Identificació personal i confidencialitat  

 
- Tots els missatges i les aportacions que es facin al Portal han d’anar 

identificats, com a mínim, amb el nom de l’usuari.  
 
- Tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

garanteixen la confidencialitat i privacitat de les dades personals que, 
eventualment, es demanen en alguns dels espais del Portal. No es publicaran 



 

 

  

dades personals ni adreces de correu electrònic al Portal, ni tampoc es 
facilitaran a tercers. A aquests efectes, les dades que es refereixen a entitats 
no seran considerades dades personals.  

 
- Les entitats tampoc podran publicar en el seu web informació de caràcter 

personal sense l'autorització expressa de la persona interessada (Llei 15/1999 
de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal).  

 
Drets d’autor  
 
- No es poden publicar a la xarxa materials que siguin propietat d’altres, és a 

dir, treballs amb dret d’autor, sense l’autorització explícita del seu titular 
(exemple: dibuixos, fotografies, cançons, software, imatges digitalitzades 
d’obres publicades, etc..). Així ho estableix el text refós de la Llei de Propietat 
Intel·lectual (Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, als articles 17 i 20.2).  

 
Altres  
 
- Les entitats no faran ús del nom ni dels logotips de la Diputació de Barcelona 

o de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sense autorització, d’una manera que 
suggereixi o doni a entendre que aquests ens públics donen suport als 
continguts que les entitats publiquen als seus webs.  

 
- Les entitats usuàries dels webs vinculats al Portal Provincial de les Entitats de 

la província de Barcelona i al Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú són 
lliures de publicar els continguts que creguin convenients, tot fent exercici del 
dret a la llibertat d’expressió, els límits del qual són el respecte a la llei i a 
l’ètica. En aquest sentit, l’ètica ordena que la informació que es publiqui a la 
xarxa ha de ser veraç, exacta i objectiva, i no ha de fomentar la distribució de 
material obscè, eròtic i pornogràfic.  

 
- Les entitats podran fer ús dels seus webs tot respectant que determinats 

continguts d’ús exclusiu per als seus socis es mantinguin dins l’àmbit intern 
del web. Aquests continguts no seran incorporats, doncs, als apartats del 
Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú referents a notícies, serveis i 
agenda, els quals es reserven per a aquells fets o informacions relacionats 
directament o indirectament amb l’activitat associativa pròpia de les entitats.  

 
- Per causa de la rapidesa dels canvis i les innovacions en l’àmbit d’Internet, 

aquest Codi estarà en revisió i supervisió contínues, per tal d’afegir-hi o 
retirar-ne els punts que calgui.  

 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà la possibilitat de consultar 

aquest codi i les seves eventuals modificacions a tots els usuaris i usuàries 
que hi estiguin interessats, publicant-lo al portal d’entitats municipal.  

 
- Les entitats es comprometen a mantenir la informació actualitzada.  

 



 

 

  

- En el cas que una associació es doni de baixa del Registre Municipal 
d’Entitats es retirarà el seu accés al web i al Portal sense que suposi cap dret 
per a l’entitat i d’altres a reclamar cap mena d’indemnització.  

 
Dades de les associacions en el Portal de les Entitats de Vilanova i la Geltrú 
 
Per tal de garantir la veracitat de les dades que apareixen al Portal de les Entitats de 
Vilanova i la Geltrú, dins l’apartat “Directori d’Entitats”, per tal de modificar els camps 
de: nom, subnom o acrònim, domicili social i dades de comunicació, s’hauran de 
realitzar prèviament aquests canvis al Registre Municipal al departament de 
Participació.  
 
Recordem que les modificacions relatives a qualsevol canvi d’estatuts (nom de 
l’entitat, domicili social, objecte social, etc.) i a la composició de la Junta Directiva, 
s’han de notificar prèviament a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
  
Els canvis relatius als camps de l’horari d’atenció al públic, el telèfon de contacte, la 
presentació de l’entitat, etc, es podran comunicar mitjançant un correu electrònic 
adreçat al portal en l’espai creat a l’efecte, indicant la identitat de la persona que 
proposa el canvi (nom complet i DNI), essent condició indispensable que sigui una 
persona membre de la Junta Directiva de l’associació i que consti al Registre 
municipal de les entitats com a tal amb mandat en vigor, o bé una persona 
expressament delegada per a aquesta finalitat, amb notificació prèvia signada per la 
Presidència.  
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula?  Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
I cada entitat que vulgui participar d’aquest Portal, ha de passar per un 
conveni o quina és l’especificitat d’aquest conveni amb l’associació aquesta? 
 
ALCALDESSA 
 
El conveni que s’aprova és perquè aquesta entitat desitja formar part d’aquest 
Portal.  Qualsevol entitat que hi volgués formar part hauria també de fer-se un 
conveni.  És això el que em preguntava, no?  És així, sí.  En aquests moments 
ja formen part d’aquest Portal 46 entitats.  Crec que s’ha explicat, oi?, el 
conveni.  D’acord? 
 
 



 

 

  

•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 20 DE NOVEMBRE 
DE 2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SIG DE 
RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE).  

 
Es dóna compte de l’acord següent: 

 
APROVAR l’adhesió al Conveni de col·laboració signat en data 10 de juliol de 
2012 entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG 
de residus d’aparells elèctrics i electrònics, amb l’objectiu de garantir el 
compliment del Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics 
i electrònics i la gestió ambiental dels seus residus, en la modalitat de recollida 
des del punt de recollida municipal (PRM), i rebrà per fer-ho la compensació 
econòmica establerta en aquest Conveni. De la mateixa manera, es dóna 
continuïtat a l’adhesió realitzada per part de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú al conveni marc signat en desembre de 2006. 
 



 

 

  



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  

 



 

 

  

Anexo IV: CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES EN LA ENTREGA, LA 
RECEPCIÓN, EL  ALMACENAMIENTO Y LA RECOGIDA DE LOS RAEE 
 
1. PRM de RAEE por parte de la Oficina de Coordinación de SIG 
Se considerarán puntos de recogida municipal (PRM) de RAEE aquellos puntos de 
almacenamiento de los RAEE recogidos selectivamente que el ente local haya dado 
de alta en OfiRaee, desde donde la Oficina de Coordinación organizará la recogida 
con periodicidad suficiente. 
 
2. Puntos de entrega de RAEE en los sistemas municipales de recogida 
A efectos de la recogida selectiva y del traslado de todos los RAEE a las plantas de 
tratamiento, se considerarán puntos de entrega aquéllos en los que los usuarios 
entregan los residuos a los servicios municipales, independientemente de cual sea el 
sistema de recogida municipal de residuos previstos por los entes locales. 
 
3. Condiciones de entrega y traslado de los RAEE hasta los PRM 
El traslado desde los puntos de entrega hasta los de RAEE se realizará de manera 
que se favorezcan las operaciones de preparación para la reutilización de los 
residuos como AEE enteros y que no se dificulten las operaciones posteriores de 
descontaminación y reciclaje. 
 
4. Condiciones de almacenamiento de los RAEE en los PRM 
 
• Las instalaciones de titularidad municipal donde se almacenen los RAEE tendrán 
que cumplir, como mínimo con los requisitos técnicos recogidos en el anexo IV del 
Real Decreto 208/2005,. 
 
• Los RAEE entregados se almacenarán utilizando los medios que suministren los 
SIG, o bien los facilitados por los diferentes gestores de residuos que intervengan en 
su gestión (dicho suministro no podrá suponer coste alguno para los entes locales), o 
bien los que ya disponga el propio municipio, siempre y cuando los modelos de 
contenedores escogidos no entorpezcan la recogida que organice la Oficina de 
Coordinación de SIG. 
 
• El almacenamiento de los RAEE recogidos selectivamente se llevará a cabo 
separando al menos cinco fracciones de residuos, según la agrupación que 
corresponde a la 
 
Opción A: 
 
 Fracciones de RAEE 

 
A1 Línea blanca con frío (aparatos que contengan CFC y/o HCFC y/o HC): 

frigoríficos, congeladores, equipos de aire acondicionado, etc. 
 

A2 Línea blanca sin frío: lavadoras, secadoras, lavaplatos, hornos, 
microondas, estufas, radiadores eléctricos, vitrocerámicas, etc. 
 



 

 

  

A3 Pantallas: televisores y monitores 
 

A4 
 

Resto RAEE: pequeños electrodomésticos, videos, cámaras grabadoras, 
CPU ordenador, impresoras, terminales de fax, máquinas de escribir 
electrónicas, teléfonos, equipos de música, altavoces, herramientas de 
bricolaje, instrumentos de música electrónicos, juguetes eléctricos y 
electrónicos, luminarias sin lámparas, etc. 
 

A5 Lámparas: lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes 
compactas, lámparas de descarga, etc. 
 

 
• El almacenamiento de los RAEE recogidos selectivamente se llevará a cabo 
separando al menos tres fracciones de residuos, según la agrupación que 
corresponde a la Opción B: 
 
 Fracciones de RAEE 

 
B1 
 

Línea blanca con frío (aparatos que contengan CFC y/o HCFC y/o 
HC) y sin frío: frigoríficos, congeladores, equipos de aire acondicionado, 
lavadoras, secadoras, lavaplatos, hornos, microondas, estufas, radiadores 
eléctricos, vitrocerámicas, etc. 
 

B2 
 

Resto RAEE , televisores y monitores: pequeños electrodomésticos, 
videos, cámaras grabadoras, CPU ordenador, impresoras, terminales de 
fax, máquinas de escribir electrónicas, teléfonos, equipos de música, 
altavoces, herramientas de bricolaje, instrumentos de música electrónicos, 
juguetes eléctricos y electrónicos, luminarias sin lámparas, etc. 
 

B3 Lámparas: lámparas fluorescentes rectas, lámparas fluorescentes 
compactas, lámparas de descarga, etc. 
 

 
• Todos los RAEE recogidos por los entes locales adheridos a este Convenio marco 
deben ser entregados a los SIG firmantes del Convenio a través de OfiRaee. 
 
En el caso que una entidad local adherida al Convenio Marco no realice la recogida 
de todas las fracciones de RAEE almacenadas en el PRM a través de OfiRaee, sin 
justificación, será requerida por la Agencia de Residuos de Cataluña y, en caso de 
continuar incurriendo en esta práctica, previo acuerdo de la Comisión de seguimiento, 
dejará de tener derecho a la compensación económica establecida en el anexo III, no 
podrá solicitar servicios de recogida a OfiRaee y perderá todos los derechos 
adquiridos en el momento de adherirse al Convenio Marco. 
 
• Los SIG se harán cargo de los RAEE asimilables a domésticos y que sean 
aceptados de forma gratuita por la Entidad Local en el PRM. A los efectos de este 
Convenio, se tendrán la consideración de RAEE asimilable a domésticos aquéllos 



 

 

  

procedentes de fuentes comerciales, institucionales y de otro tipo que, por su 
naturaleza y cantidad, son similares a los procedentes de hogares particulares. 
 
• Los RAEE no asimilables a domésticos o por los que el PRM cobre por su 
aceptación, su gestión no deberá realizarse a través de OfiRaee. 
 
5. Identificación y equipamiento de los PRM 
 
Los entes locales que recojan RAEE de manera selectiva y se adhieran al Convenio 
Marco deberán comunicar a la Oficina de Coordinación de SIG la siguiente 
información: 
 
• Relación de PRM de RAEE existentes en su municipio, aportando información sobre 
su dirección, la persona responsable y los datos de contacto. 
 
• Modelo de almacenamiento propuesto, según opciones, junto con el tipo y la 
cantidad de jaulas y/o contenedores que se dedicarán en cada PRM al almacenaje de 
RAEE. 
 
6. Gestión de los RAEE en los PRM 
 
Los RAEE recogidos selectivamente no podrán ser de nuevo comercializados ni 
desmantelados por los entes locales o sus concesionarios y se deberán entregar tal y 
como se han recogido a los SIG a través de la oficina de coordinación.  
 
No obstante, las entidades gestoras de los SIG podrán acordar con las entidades 
locales la posibilidad de destinar los RAEE (o determinados grupos de RAEE) a 
operaciones de preparación para la reutilización, previo conocimiento y aprobación de 
la Comisión de Seguimiento. 
 
Las condiciones de la preparación para la reutilización, acordada en cada caso, se 
establecen en el Anexo V de este Convenio Marco. 
 
7. Solicitud de servicio de recogida de RAEE y condiciones del servicio 
 
• Los entes locales o los concesionarios de las explotaciones de las instalaciones 
municipales de recogida de RAEE solicitarán el servicio de retirada y sustitución de 
los contenedores de RAEE mediante uno de los sistemas siguientes: 
 
a) Plataforma informática de gestión puesta a disposición por parte del conjunto de 
SIG. 
 
b) Plataforma de atención telefónica puesta a disposición por parte del conjunto de 
SIG. 
 
• En la solicitud se indicará para qué grupo o grupos de residuos se requiere el 
servicio, así como las unidades de almacenamiento a retirar. 
 
• La entidad local deberá realizar la solicitud: 



 

 

  

 
a) cuando disponga de un único contenedor y esté lleno en un 80% de su capacidad. 
b) cuando disponga de más de un contenedor y todos menos uno estén llenos al 
100% de su capacidad y un único contenedor deberá estar lleno en un 80%. 
c) en el caso que el almacenamiento de los RAEE no se realice en contenedores, 
cuando los RAEE acumulados superen la capacidad de almacenaje del PRM. 
 
• Para aquellos PRM con un horario de atención de 40 horas semanales, de lunes a 
viernes, el servicio de recogida de los RAEE se prestará dentro de los cinco días 
laborables siguientes, sábado excluido, a la fecha de solicitud del servicio. Cuando el 
PRM disponga de un horario de atención reducido, nunca inferior a 20 horas 
semanales, de lunes a viernes, el plazo de presentación del servicio será de seis días 
laborables. 
 
8. Seguimiento de los servicios de recogida de RAEE por parte de la Oficina de 
Coordinación de SIG y de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco 
 
• A través de la plataforma informática de gestión puesta en marcha por la Oficina de 
Coordinación de los SIG, las entidades gestoras llevarán un libro de registro donde se 
anotarán las solicitudes de servicio recibidas y la fecha de realización del servicio, 
indicando el peso de RAEE retirado o, en su defecto, las unidades de RAEE 
retiradas. 
 
• Las solicitudes de recogida realizadas por las entidades locales deberán ser 
corregidas en el caso de robos en los PRM, para ello, las entidades locales 
informarán puntualmente a OfiRaee de estos incidentes a través de la Plataforma 
informática, que deberá adaptar a este efecto el apartado de información de 
incidencias. 
 
• Los servicios de recogida de RAEE se prestarán de acuerdo con el Decreto 
93/1999, de 6 de abril, sobre Procedimientos de Gestión de Residuos que, en todo 
caso, deberá interpretarse de conformidad con la Ley 22/2011. 
 
• El registro de servicios será completado, ya sea en origen o en destino, por las 
entidades locales y las entidades gestoras de los SIG, respectivamente, con los 
pesos netos de cada unidad de almacenamiento retirada. Cuando se retiren 
conjuntamente más de un grupo de RAEE, será necesario detallar las cantidades por 
grupo.  
 
• El ente local será responsable de que el contenido de los contenedores recogidos 
por la Oficina de Coordinación de SIG se ajuste a lo establecido en las agrupaciones 
por tipos definidas en este Convenio Marco. 
 
• La Oficina de Coordinación de las entidades gestoras de los SIG llevará un libro de 
registro de incidencias que deberá recoger todas las incidencias informadas, entre 
otras los servicios de recogida realizados fuera del plazo previsto, así como con los 
contenedores retirados cuyo contenido de impropios, es decir, de residuos no 
considerados RAEE, sea superior al 5 % de su peso neto. 
 



 

 

  

• En el caso que la entidad gestora del SIG detecte la presencia de impropios en la 
recogida de los RAEE de una determinada entidad local, lo comunicará a la Comisión 
de Seguimiento que deberá acordar las medidas oportunas para corregir esta 
situación en cada caso y de acuerdo con la entidad gestora responsable. 
 
• Respecto a la denuncia de repetidos servicios de recogida fuera del plazo 
establecido o con incidencias graves, la Comisión de Seguimiento estudiará los 
motivos y propondrá las correspondientes medidas correctoras o compensatorias, si 
proceden. 
 
• La Comisión de Seguimiento del presente Convenio Marco revisará y analizará las 
incidencias recogidas en el correspondiente libro de registro de la Oficina de 
Coordinación, y establecerá las medidas necesarias para su solución. 
 
• La entidad local adherida al presente Convenio Marco es responsable ante los SIG 
de la gestión de toda empresa o entidad que, eventualmente, gestione el PRM y se 
ocupe de la comunicación con las entidades gestoras de los SIG y OfiRaee. 
 
Anexo V- PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN DE LOS RAEE 
RECOGIDOS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. 
 
1. Proyecto de preparación a la reutilización de RAEE de las entidades locales. 
 
La Entidad local deberá presentar a la Comisión de Seguimiento una memoria 
explicativa del proyecto de preparación para la reutilización de RAEE que pretende 
implantar, aprobada por el organismo local competente, para su conocimiento y 
aprobación. 
 
La memoria deberá exponer los pasos a seguir desde el momento que un RAEE es 
recepcionado en el PRM hasta que vuelve a entrar en circulación en el mercado 
como aparato reutilizado. Dicho circuito deberá incluir, como mínimo, las condiciones 
descritas en el presente anexo. 
 
2. Condiciones mínimas exigibles en las actuaciones de preparación a la 
reutilización llevadas a cabo por de las entidades locales 
 
1. El RAEE debe haber sido recibido en el PRM mediante entrega directa del 
ciudadano o a través de cualquier sistema municipal de recogida de residuos 
implantado en el municipio. 
 
2. Solamente los RAEE enteros podrán ser reutilizados, en ningún caso podrán 
reutilizarse partes ni componentes por separado. 
 
3. Deberá ser un gestor de residuos autorizado y en las instalaciones adecuadas, 
quien realice la valoración del estado del RAEE. A partir de esta valoración, el 
aparato, o bien volverá al circuito de reciclaje con el resto de RAEE recepcionados en 
el PRM, o bien será destinado a la reutilización. 
 



 

 

  

4. En el caso que el RAEE se destine a la preparación para la reutilización, deberá 
ser indicado en un Registro a este efecto (tipo, peso, estado, etc.) y suministrar 
dichos datos al SIG, quien lo incorporará en la plataforma informática de OfiRaee 
indicando el PRM de procedencia. 
 
5. El RAEE destinado a la preparación para la reutilización y correctamente registrado 
a este efecto deberá ser destinado a la misma finalidad para la que fue concebido, 
integrarse en el mercado de segunda mano mediante un circuito que fomente la 
acción social, de acuerdo a la definición de preparación para la reutilización contenida 
en la Ley 22/2011. 
 
3. Obligaciones derivadas de la puesta en el mercado de los RAEE reutilizados. 
 
El RAEE reutilizado destinado a la misma finalidad para la que fue concebido está 
sujeto a las mismas obligaciones relativas a la gestión al final de su vida útil que el 
producto AEE en primera utilización, en consecuencia se deberá garantizar que el 
beneficiario del RAEE reutilizado es informado que al final de la vida útil deberá 
entregar el RAEE al PRM o, en el caso de adquirir un nuevo AEE, deberá entregar el 
RAEE a la empresa de distribución. 
 
4. Obligación de los entes locales de informar a las entidades gestoras de los 
SIG de RAEE de los RAEE reutilizados y permitir el control por parte de los SIG. 
 
De acuerdo con lo establecido en el RD 208/2005, los SIG deben alcanzar unos 
objetivos de reutilización y reciclado y, a este efecto, deberán ser conocedores de las 
cantidades de aparatos que son reutilizados a partir de los mecanismos implantados 
por las entidades locales. En consecuencia, la entidad local deberá informar, 
mensualmente, a las entidades gestoras de los SIG a través de OfiRaee de las 
cantidades de RAEE que han sido reutilizados, especificando, al menos, el tipo de 
aparato, su peso, unidades y procedencia. 
 
Una vez aprobado por la Comisión de Seguimiento, el proyecto de preparación para 
la reutilización será asignado por OfiRaee a un SIG en concreto; el ente local 
responsable del proyecto de reutilización tendrá la obligación de informar en relación 
a ese proyecto al SIG que le haya sido asignado y éste a su vez informará a 
OFIRAEE. 
 
Anexo VI: MODELO DE DOCUMENTO DE ADHESIÓN DE LAS ENTIDADES 
LOCALES AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE 
RESIDUOS DE CATALUÑA Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS (RAEE). 
 
Señor: 
 
Mediante la presente formalizo la adhesión del municipio que presido al convenio de 
colaboración firmado, en presencia de los representantes de las diferentes 
asociaciones representativas de los municipios de Cataluña, en fecha ............. , entre 
la Agencia de Residuos de Cataluña y entidades gestoras de Sistemas Integrados de 



 

 

  

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos cuyo ámbito de actuación 
incluye el territorio de Cataluña, con el fin de garantizar el cumplimiento del Real 
Decreto 208/ 2005 de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos, y demás normativa de aplicación. 
 
De conformidad con el pacto quinto del convenio de colaboración referido 
anteriormente, adjuntamos al presente escrito el acuerdo expreso de adhesión 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, así como el formulario normalizado relativo 
a los datos del Punto de Recogida Municipal. 
 
Atentamente, 
 
 
El Alcalde 
□ Declara que los datos correspondientes al ente local que preside indicados en los  
formularios “Datos de la Administración pública propietaria del PRM “ y “Datos de 
recogida municipal PRM” no han variado respecto a los ya declarados en la adhesión 
al Convenio marco de colaboración entre el ARC y los SIG de RAEE 2006-2011 
 
□ Declara que los datos correspondientes al ente local que preside indicados en los 
formularios “Datos de la Administración pública propietaria del PRM “ y “Datos de 
recogida municipal PRM” en la adhesión al Convenio marco de colaboración entre el 
ARC y los SIG de RAEE 2006-2011 han variado. 
 
(En este caso, deberá rellenar, íntegramente, los formularios adjuntos). 
 
□ Declara que la entidad local que preside se adhiere por primera vez al Convenio 
marco de colaboración entre el ARC y los SIG de RAEE. 
 
(En este caso, deberá rellenar, íntegramente, los formularios adjuntos). 
 
Datos de la Administración Pública propietaria del PRM 
 
Administración responsable del PRM (1)  
NIF Administración  
CCAA  
Provincia  
MUNICIPIO  
Dirección  
Código Postal  
Persona contacto  
Teléfono  
Fax  
EMAIL  
  
Datos Bancarios:  
Nº Cuenta (5)  
Forma de pago (6)  



 

 

  

  
(1) Se consignaran los datos de la administración responsable del Punto de 
para proceder a las compensación de los extra costes  
 
Datos del Punto de recogida Municipal PRM 
 
Tipo punto de recogida: (1)  
Nombre del punto de recogida  
Estado (2) Activo 
Numero fracciones RAEEs: (3)  
Dirección  
Municipio  
Código Postal  
Empresa concesionaria explotación del PRM  
Persona contacto  
Teléfono  
Teléfono Móvil  
Fax  
EMAIL  
Horario de recogida:  
Campo de notas : Observaciones  
Bascula pesaje (4)  
 
Descripción 
 
 (1) Tipo Punto Recogida  Deixalleria, Almacén Voluminoso 
(2) Estado  Activo, próxima apertura…. 
(3) Número fracciones  5, 3, 
(4) Bascula Pesaje  SI, NO 
(5) Nº de cuenta  Nº de Cuenta 
(6) Forma de Pago  Talón o transferencia 

 
•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL DE 27 DE 

NOVEMBRE DE 2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT, L’ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL “NEÀPOLIS” I CINECLUB SALA 1. 

 
Es dóna compte de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis i Cineclub Sala1 pel desenvolupament  
de projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un compromís 
mutu de treball vers la millora de la nostra qualitat de vida i pel bé comú.  
 
SEGON. Cedir una sala  del Cinema Bosc com a espai de la programació 
anual de Cineclub Sala1, d’acord amb els pactes establertes en el conveni. 



 

 

  

 
TERCER. La vigència d’aquest conveni s’estableix des de la seva signatura 
fins al 31 de desembre de 2012,  podent-se prorrogar anualment o revocant-
se per acord exprés d’ambdues parts. 
 
QUART. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
CINQUÈ. Notificar l'acord a  l’interessat.” 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, NEÀPOLIS,  I 
CINECLUB SALA1 
                                                                    
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Il·lma. Senyora Neus Lloveras Massana, com a alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per aquest acte, per acord de la Junta 
de Govern Local de 27 de novembre de 2012. 
 
Senyora Marijó Riba i Huguet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Senyor Isidre Martí Sardà, Secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
Entitat Pública Empresarial Neàpolis 
 
Senyor Joan Carles Lluch Millan, en qualitat de director-gerent de l’entitat, i en virtut 
de les competències atribuïdes a l’art. 15.1.f) dels estatuts de l’entitat. 
 
Cineclub Sala1 
 
Senyor Eloy Escudero Alonso, en qualitat de president de Cineclub Sala1, amb NIF 
número 30624145J, degudament autoritzat per aquest acte. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 
II. Que Cineclub Sala1 està interessat en promoure activitats adreçades a millorar la 
qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per 
una ciutat amb una major cohesió social. 
 
lll. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d'acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions per a l’any 



 

 

  

2012, aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 25 
d’octubre de 2011. 
 
IV. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva 
vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del present conveni, un acord de 
col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins i 
vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest 
motiu, subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en els 
següents: 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, l’Entitat Pública Empresarial “Neàpolis” i Cineclub Sala1 pel que fa al 
desenvolupament de projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un 
compromís mutu de treball vers la millora de la nostra qualitat de vida i pel bé comú. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament és palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Les parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’EPEL Neàpolis 
  
- Cedir una sala del Cinema Bosc com a espai de la programació anual de Cineclub 
Sala1: tots els dijous per realitzar dues sessions de la mateixa pel·lícula, a les 20h i a 
les 22h, a excepció del primer dijous de mes que només es cedeix per la sessió de 
les 22h. 
 
- Col·laborar en les propostes presentades per l’entitat, aportant els següents 
recursos per les sessions dels dijous: 
 

• Una de les sales de projecció del Cinema Bosc amb equip de projecció digital 
i per 35mm, en condicions de ser usada. 



 

 

  

El personal del cinema, adscrit al prestador del servei. dins de les seves tasques i 
horari de treball, atendrà la projecció del Cineclub amb la mateixa disposició que la 
resta de programació del cinema. 

• Espai a la cartellera del Cinema Bosc per anunciar la pel·lícula dels dijous 
• Afegir les sessions del Cineclub Sala1 a la difusió de la programació del 

cinema tant d’impremta com digital i en els mitjans de comunicació 
 
Qualsevol altre despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni, haurà de ser pactada, amb l’empresa gestora del cinema. 
 
Les obligacions contretes per l’EPEL Neàpolis, es portaran a efecte fins el moment 
que sigui titular del contracte d’arrendament del cinema Bosc, per tal una vegada 
s’extingeixi l’esmentat contracte, aquestes obligacions seran assumides per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.1.2.- Per part de l’Ajuntament 
 
- Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures per les activitats de l’entitat. 
 
2.1.3.- Per part de Cineclub Sala1 
 
Difondre les arts audiovisuals a Vilanova i la Geltrú, mitjançant pel·lícules en Versió 
Original i fora del circuit purament comercial. Així com promoure el cinema en català i 
català. Pretén arribar a tota la població amb una programació setmanal i diferents 
esdeveniments durant l’any. 
 
Organitzar cicles temàtics amb xerrades, cine fòrums i activitats d’oci amb fonaments 
artístics i culturals.  
 
Difondre la cultura cinematogràfica vilanovina i activitats per promoure la creació i la 
participació ciutadana de material audiovisual. 
 
Col·laborar amb festivals nacionals i internacionals de renom. 
 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i les 
membres de l’associació. 
 
Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius 
de les obligacions referides. 
 



 

 

  

Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú” conjuntament amb el seu logotip. 
 
Per la programació anual dels dijous: 
 

- La tria de la programació i la gestió de les pel·lícules físiques és 
responsabilitat del Cineclub Sala1  

- El Cineclub Sala1 cobrarà als assistents una entrada, beneficiant-se dels 
guanys. Ofereix quotes mensuals i descomptes als seus socis 

- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb el Cinema 
- Facilitar promocions, previ d’acord amb l’empresa gestora del cinema i en el 

cas que sigui necessari, al públic de l’equipament 
- Pagar els drets d’exhibició i el transport de les pel·lícules  

 
2.2.- Per a poder fer efectiu aquest conveni, el Cineclub Sala1 haurà d’estar al corrent 
de qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4.- L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2012, essent susceptible de pròrroga anual o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 



 

 

  

formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
  
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
 a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
  b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
 c) Per avinença de les parts signatàries. 

d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius.  

 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, constitueixen la llei del present 
conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, per aplicació del seu article 4.1.d. 
  
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació 
dels recursos aportats per l’Ajuntament i Neàpolis, i d'estudiar, si és el cas, les 
possibles variacions a introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
- La regidora de Cultura  o persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l’entitat 
-  Un representant de l’EPEL Neàpolis mentre sigui titular del contracte 

d’arrendament del Cinema Bosc. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i al menys, una vegada 
a l'any. 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 



 

 

  

 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
 

 
•  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL DE 27 DE 

NOVEMBRE DE 2012, D’APROVACIÓ DE LES ADDENDES DE 
PRÒRROGA DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL PRIMER 
SEMESTRE DE 2013.  

 
Es dóna compte de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
al primer semestre de 2013, relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges. 
 
SEGON. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
al primer semestre de 2013, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en 
aquest municipi.  
 
TERCER. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord.  
 
QUART. Facultar I’Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació 
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
CINQUÈ. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, PER AL PRIMER SEMESTRE DE 2013, RELATIU AL PROGRAMA 
DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES 
 
Barcelona, .....de desembre de 2012 
 



 

 

  

REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 
I d’una altra, el senyora Neus Lloveras i Massana alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a 
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
MANIFESTEN 
 
1. En data 15 de març de 2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al 
Programa de Mediació per el lloguer social d’habitatges en aquest municipi, que tenia 
per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per 
impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla 
per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
2. En el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que: 
 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de 
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes 
del venciment del termini inicial.” 
 
3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a 
l’Habitatge 2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar 
el conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per el lloguer social 
mitjançant la Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament 
durant el primer semestre de 2013, 
 
Per tot això, 
 
ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu al Programa de Mediació per el lloguer 
social d’habitatges situada en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener 
i el 30 de juny de l’any 2013, el qual té per objecte establir els termes i les condicions 
de la col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de 
mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis 
en el territori. 
 



 

 

  

2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 15 de març de 2012, 
acordant que les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, 
seran per al primer semestre del 2013, les següents: 
 
2.1 L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 
màxima establert en el pacte cinquè, a) del conveni, serà de 4.650€. 
 
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
12.635€. 
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per 
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 30 de juny de 2013, i ha de ser signada per 
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat 
de l’import atorgat per la prestació dels serveis. 
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013. 
 
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013. 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, 
en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
 
  
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC 
DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL PRIMER SEMESTRE DE 
2013, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI  
 
Barcelona, ..... de desembre de 2012  
 
REUNITS  
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a 
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN  



 

 

  

 
1. En data 10/04/2012 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis 
en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.  
 
2. En el pacte novè de l’esmentat conveni es preveia que:  
 
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2012, amb efectes de l’1 de 
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes 
del venciment del termini inicial.”  
 
3. Atès que hi ha la previsió de prorrogar el decret que regula el Pla per al dret a 
l’Habitatge 2009-2012, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar 
el conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local, amb la finalitat de mantenir el seu 
funcionament durant el primer semestre de 2013,  
 
Per tot això, ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest 
municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de l’any 2013, el qual 
té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts 
per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de 
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
 
2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 10/04/2012, acordant que 
les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 
primer semestre del 2013, les següents:  
 
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 14.490,50 €.  
 
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 
19.320,50 €.  
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per 
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 30 de juny de 2013, i ha de ser signada per 
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat 
de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis 
mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 



 

 

  

4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013.  
 
5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 30 de juny de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, 
en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.  
____________________________________________________________________ 
 
 

(INTEVENCIONS AMB RELACIÓ A UNA MOCIÓ D’URGÈNCIA) 
 
ALCALDESSA 
 
Doncs per tant passem a l’apartat de mocions, i no sé si en aquest punt hi ha 
una moció d’urgència, que lo primer que hauríem de fer seria votar la 
urgència, no senyor secretari?  És correcte?  O ho fem al final de tot, això? 
 
SECRETARI 
 
Sí, al final, perquè hi ha una moció del grup d’Iniciativa i després hi han dos 
propostes també per urgència.   
 
ALCALDESSA 
 
Sí, de totes maneres jo crec que primer hauríem de votar la urgència perquè si 
acceptem la urgència d’aquesta moció, el grup d’Iniciativa hauria de retirar una 
moció.  Comencem, per tant, per defensar la urgència o per en tot cas dir-nos 
si manté encara aquesta moció. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament el grup municipal d’Iniciativa, bueno, seguint el procés de la 
marxa de les negociacions amb les treballadores de les ludoteques, davant de 
la moció que es va presentar el 3 de... el passat Ple, al novembre 
concretament, en el que bàsicament es demanava, per un costat, doncs que 
es rescindís el contracte amb l’empresa adjudicatària actual, donat que estava 
en concurs de creditors, i que es subroguessin totes les treballadores i que no 
hi hagués cap interrupció contractual.  Vist com han anat les negociacions i 
tenint alguns dubtes, en tot cas que s’han posat al nostre abast gràcies a la 
reunió que hem tingut amb la representant de les treballadores, la 
representant sindical i algunes de les pròpies treballadores, bàsicament doncs 
ens generaven bastants dubtes sobre aquesta voluntat de que no hi hagués 
interrupció contractual laboral de les treballadores i algunes de les clàusules 
dels acords que s’estava arribant com a ajuntament.   



 

 

  

 
Bàsicament, i dic algun, en tot cas hem pogut parlar també amb serveis 
jurídics i amb vostè concretament i amb les possibles treballadores, per tant 
no mantindrem la moció, no presentarem aquesta moció d’urgència, però sí 
que en tot cas deixi’m assenyalar-li concretament quins eren aquests 
interrogants sobre els acords que en aquest cas ha fet l’Ajuntament a 
aquestes treballadores, i que amb la màxima immediatesa resolguin 
concretament aquests interrogants que tenim en aquests moments.  
Bàsicament és un que diu que un cop finalitzat el termini contractual de les 
ludoteques i el servei dels Minuts Menuts amb la nova empresa adjudicatària, i 
sempre que la normativa d’aplicació introduir l’obligatorietat de subrogació del 
personal de l’empresa a una eventual nova contractació de les ludoteques i 
del servei de Minuts Menuts.  Aquí demanarien una, el termini contractual és 
al juny, al finalitzar l’any, però també hi ha la possibilitat d’una pròrroga i que 
per tant que es treballi en aquest acord amb també la pròrroga, que sigui 
possible doncs que no sigui al juny d’enguany acabar aquest contracte, sinó 
que ja possiblement aprovem prorrogar-ho i això és possible, i per tant donar 
garanties d’allargament contractual al segon adjudicatari possible que hi hagi. 
 
I clar, ens donava la impresió doncs que aquesta normativa... sempre que la 
normativa, sempre que la normativa d’aplicació... en tot cas la moció deia 
subrogar i per tant que s’havia de treballar en aquest sentit de subrogació, 
no?, i per tant que aquests termes quedin molt ben travats en l’acord que es 
fagi amb les treballadores per a garantir doncs això, màxim allargament del 
servei.  En aquest cas queda la pròrroga d’un any i per tant és possible doncs 
activar aquesta pròrroga, i també ens semblava doncs una mica contradictori 
que en el moment que se’ls hi diu que han d’acceptar l’ERO en tres dies, i per 
tant l’ERO d’extinció vol dir anar a l’atur durant uns dies, i en aquest sentit està 
molt bé, però tanmateix es diu en el propi acord que no hi ha d’haver 
interrupció del servei, no?, i clar, dóna la impresió que diguis, bueno, si 
estaran uns dies a l’atur, com és possible que no pugui haver interrupció del 
servei?  Crec que aquests termes doncs haurien de quedar clarament ben 
especificats, que no pot haver, si estan a l’atur, haurà d’haver una interrupció 
el màxim de petita possible, segurament del servei.  En tot cas que això ho 
acabin de treballar i que realment blindin en aquest sentit que les treballadores 
es mantinguin en el servei de ludoteques i que aquest servei, amb el màxim 
possible, es pugui allargar. 
 
No presentem la moció, perquè en les converses que hem tingut prèvies a la 
presentació de la moció ens ha garantit, tant l’alcaldesa com la regidora, 
doncs la voluntat clara d’aquest Ajuntament i de l’equip de govern, en aquest 
cas de l’equip de govern, de treballar en aquesta línia.  I per tant el que 
demanem és concretament màxima concreció de garantir l’esperit de la moció 
que es va aprovar. 



 

 

  

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez.  De fet, gairebé ja hem explicat la moció, però bé, crec que 
la voluntat ha estat clara des del primer dia, hi han hagut converses des del 
primer dia, s’ha estat treballant molt.  Quan estàvem parlant-ho a la mitja part 
sap vostè que jo mateixa els hi he dit a les treballadores que els punts que 
tinguin dubtes els podem tractar ara, demà al matí.  En tot moment hi ha hagut 
disposició a parlar-ne i en aquests moments tenim una solució que crec que 
és molt bona sobre la taula que hem d’aprofitar, i per tant hem estat parlant 
amb les treballadores.  El que volem és que això no es torci, tenim una bona 
solució i per tant treballem de manera immediata per tancar aquest tema amb 
les millors condicions possibles, per al servei i per a les treballadores, que és 
l’objectiu que s’ha estat buscant des del principi i que s’ha estat treballant en 
aquesta línia.   
 
Per tant, elles saben perquè els hi hem dit a la mitja part i ho saben perquè fa 
dies que ho estem treballant, que aquesta és la nostra voluntat i esperem que 
demà mateix puguem acabar de polir aquests quatre detalls que poden haver-
hi dubtes en el conveni i tancar aquest tema de manera satisfactòria. 
 
Sí, senyor Elena. 
 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només un dubte.  Per tant, diguem-ne que es retira la moció i per tant no 
es parla.  El que el govern diu és que el que garanteix és la continuïtat dels 
treballadors quan hi hagi un canvi d’empresa, dels treballadors actuals. 
 
 
ALCALDESSA 
 
No vull dir una frase que jurídicament és incorrecta, perquè jo no sóc jurista 
com vostè, senyor Elena, però el que està dient el govern és que mantenim la 
voluntat expresada des del principi de que el servei no s’interrompeixi i que les 
treballadores continuïn mantenint el seu lloc de treball. 
 
Molt bé, doncs, per tant no cal entrar en la urgència.  Senyor Arrufat, abans 
havia demanat paraula; ja ha quedat solucionat?  Molt bé.   
 
 
 
 



 

 

  

  24.  MOCIÓ D’ICV PER A LA UTILITZACIÓ DE LA BANCA ÈTICA EN 
TRANSACCIONS BANCÀRIES DE L’AJUNTAMENT. 

 
El secretari dóna lectura a la part resolutiva de la moció: 
 
Els diners han d’estar al servei de les persones i no les persones al servei dels 
diners; d’aquesta premissa neixen les finances ètiques i dins d’elles la banca 
ètica.  
 
Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i 
financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. El finançament 
ètic incorpora l’ètica en el conjunt del procés del finançament. Els estalviadors 
i operadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on 
s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de 
finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb 
contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a 
col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos. 
 
La banca ètica aplica doncs uns criteris de selecció abans d’escollir els seus 
projectes: d’una banda aplica criteris negatius, és a dir, evita invertir o realitzar 
determinades operacions com són, per exemple, la producció i venda 
d’armament, la producció d’energia nuclear, l’especulació financera, la 
utilització de paradisos fiscals o les deslocalitzacions amb pràctiques 
d’explotació laboral; i d’altra banda, aplica criteris positius, i per tant, prioritza 
les seves inversions en determinats sectors com el suport a projectes 
mediambientals, activitats de comerç just, i micro-crèdits a persones amb 
escassos recursos. 
 
La banca ètica pretén convèncer la població que incorporar l’ètica a les 
decisions diàries d’estalvi, d’inversió o de moviments bancaris d’ingressos i 
pagaments pot tenir un gran efecte transformador. Sabent on van els nostres 
estalvis influïm en quin tipus d'activitats es financen i, per tant, en quin tipus de 
societat estem construint. 
  
La banca ètica comença a tenir una implantació considerable a països 
europeus i considerem positiu que s’impulsi també en el nostre país, on ja hi 
ha diverses entitats financeres autoritzades que presten aquest servei com 
són com ara Triodos Bank i Oikocredit (nascuts a Holanda), FIARE 
(Financiación y Ahorro Responsable, associat a la italiana Banca Popolare 
Ètica), o Coop57. 
 
Atès el volum de transaccions bancàries que genera el nostre Ajuntament,  
 



 

 

  

Atès el compromís que des de l’Ajuntament es té per la promoció de la banca 
ètica expressada en els acords presos en el sí del Consell Municipal de 
Cooperació al 2009 i per la promoció que des de diverses entitats de 
cooperació es realitza a través de  trobada anual d’entitats (Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica), proposem una implicació més activa per part del nostre 
Ajuntament, ja que si ajudem a la seva difusió entre la ciutadania, també ho 
hem de demostrar amb fets reals. 
 
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds proposa al Ple l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú estigui obert en una de les entitats de l’anomenada banca 
ètica i es signi un conveni amb aquesta entitat amb la finalitat d’impulsar, en 
l’àmbit local, un canvi de model econòmic que es fonamenti en valors ètics, 
democràtics, transparents i solidaris.  
 
SEGON. Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió 
d’alguna partida, com pot ser la dedicada a la cooperació al desenvolupament, 
solidaritat o cultura de la pau, en el pressupost de 2013. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament realitzi un dipòsit en alguna de les entitats de 
banca ètica  per a promoure una  inversió socialment responsable. 
 
QUART. Que en els plecs de condicions dels concursos públics de serveis 
municipals es valori i puntuï  favorablement que els licitadors tingui algun 
dipòsit o finançament de banca ètica.   
 
CINQUÈ. Que la Regidoria de Promoció Econòmica formi alguns dels seus 
tècnics per tal de difondre entre les petites i mitjanes empreses i autònoms de 
la ciutat les diferents banques ètiques i cooperatives de crèdit que operen al 
nostre país com ara Triodos Bank,  Oikocredit Catalunya, FIARE (Financiación 
y Ahorro Responsable, que opera a l’Estat espanyol com a agent de Banca 
Popolare Etica, S. Coop.), o Coop57, cooperativa de crèdit creada a 
Catalunya que finança projectes cooperatius i d’autònoms.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Entenc senyor Claver o senyora Sánchez?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 



 

 

  

Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, igual resumint tot l’esperit que té aquesta 
moció, que esperem que properament o en altres plens anirem sumant en 
aquesta filosofia, és que els diners han d’estar al servei de les persones i no 
les persones al servei dels diners.   
 
En una societat que portem cinc anys de crisis on l’element financer ha estat 
central en la seva provocació, sorprèn que existeixin entitats com les que 
s’han citat que realment estiguin triomfant, i quan dic triomfant és que estiguin 
en aquests moments amb més capacitat de donar diners que els propis bancs 
als que estem acostumats.  Aquests són les banques ètiques... 
 
ALCALDESSA 
 
Perdoni, eh?, m’estava preocupant per la regidora, disculpi’m, m’he distret un 
moment. 
 
MANEL CLAVER 
 
Es troba bé?  No, no, jo també em preocupo. 
 
Bé, el que estava explicant.  Que és sorprenent que en una situació com la 
que ens trobem financerament dels bancs privats molt greu, resulta que hi han 
altres fórmules que tenen un èxit.  Realment no deixa de ser sorprenent que 
per exemple COOP 57 digui que té molts diners i és capaç de prestar molts a 
molts projectes.  Evidentment no són projectes qualsevol, són projectes que la 
banca ètica en general financien, són els de cooperació, solidaritat, energia 
verda, cooperativisme... Però bé, que és un recurs que creiem que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i altres municipis podem intentar doncs 
apropar-nos.  I creiem que la millor manera d’intentar apropar-nos és primer 
arribar a un conveni amb qualsevol d’aquestes entitats, o amb més, si ho 
considera el govern, obrir almenys un compte corrent que puguem gestionar, 
la proposta és de cooperació i solidaritat, una partida d’aquest Ajuntament, i 
aprofitar-nos dels serveis que ens dóna aquesta banca ètica. 
 
Aviam, si els que s’han anomenat aquí financien projectes, projectes 
cooperatius, pot ser que a vegades l’Ajuntament jugant amb un trio: banca, 
banca financera ètica, Ajuntament i una possible cooperativa, o finançar un 
possible projecte de l’Ajuntament via cooperativa, arribem a obtenir recursos 
que d’altra manera no és possible.  Per tant, el que intentem és donar un pas, 
canviar una mica –és molt difícil, ja ho sabem- en els nostres llaços 
malauradament que tenim amb la banca privada, que... però bueno, intentem 
l’altre.  Si aquesta ha reeixit en aquests últims anys, està donant serveis, per 
què no intentar-ho.  I una mica és el que demanem a aquest govern, que 
intenti establir un conveni amb qualsevol d’elles, que una de les partides 



 

 

  

comenci a ser gestionada, d’aquest Ajuntament, del pressupost, per una 
d’aquestes i intentar –i creiem que és molt important- que des de Promoció 
Econòmica, el regidor senyor Figueras, pugui tenir a un grup o a una persona, 
algun tècnic, molt expert en aquesta matèria per aprofitar-nos d’aquells 
projectes que financien aquestes entitats.   Res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  
 
L’ètica, més enllà de la banca, ha anat assumint en els darrers anys un pes 
específic cada cop més important, no només en el marc de les empreses, sinó 
també en les administracions, fruit segurament de l’aflorament i la detecció de 
males pràctiques que s’han vist agreujades en el marc del context de crisi 
actual. 
 
L’ètica és dels elements bàsics de la Responsabilitat Social Corporativa, i si bé 
aquesta no és una obligació estrictament legal, el que la fa obligatòria és 
precisament la ferma voluntat d’algunes organitzacions de donar resposta a 
les seves accions des de la perspectiva de l’ètica i la transparència. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el seu Pla d’Actuació Municipal 2011-
2015, va incorporar la voluntat de fer d’aquesta organització un exemple de 
Responsabilitat Social. De fer de la Responsabilitat Social una eina 
estratègica en la seva gestió, el que l’ha d’ajudar a transformar-se en una 
administració més moderna, accessible, transparent, propera, de qualitat i més 
eficient. 
 
En poc més d’un any, des que s’ha començat a treballar en aquesta línia, ja 
podem enumerar algunes accions que apunten cap a aquest objectiu bàsic: 
 
- La constitució, al mes de maig d’enguany, de la Comissió Tècnica de 
Compres i Contractació Pública Responsable, que ha permès que en el plec 
de condicions per a la contractació dels serveis de neteja de dependències, 
edificis i equipaments municipals que s’ha portat en aquest mateix Ple, s’hagin 
inclòs i hagin estat decisives clàusules socials i mediambientals. 
 
- L’elaboració de l’esborrany de Codi d’Ètica i Bon Govern que es va presentar 
a Comissió Informativa a finals d’octubre i que actualment està obert a recollir 



 

 

  

propostes des de tota l’organització i que cara al 2013 es vol aprovar en el 
marc d’aquest Ple. 
 
- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi sol·licitat incorporar-se a l’Index 
de Transparència dels Ajuntaments, elaborat per l’organització Transparència 
Internacional i que s’hagi començat a treballar per adequar-ne els seus 
indicadors. 
 
Per tant, i obviant que l’Ajuntament ja està implicat en aquestes mesures de 
RSC, entenem que el primer punt, segon i tercer, es podria efectuar d’acord 
amb la mesura de les prioritats financeres per a la Corporació.  Com vostè 
sap, en aquest moment les nostres disponibilitats financeres no són justament 
màximes, sinó tot el contrari, mínimes.  I en tot cas lo que li plantejaria és una 
transaccional que faci referència al punt primer, segon i tercer, en tot cas que 
es poguessin plantejar en la mesura que les disponibilitats financeres de la 
Corporació ho permetin. 
 
(...) 
 
Respecte al primer punt, el segon i el tercer, en tot cas afegir només que 
“efectuar d’acord a la mesura de les disponibilitats financeres que tingui la 
Corporació”, d’acord? 
 
I respecte al quart, volia en tot cas fer una transaccional, i el cinquè, que en tot 
cas remeto i la redacció l’explico ara mateix.  
 
“QUART. Que la Comissió Tècnica de Compres i Contractació Pública 
Responsable continuï treballant per incorporar en els plecs de condicions dels 
concursos públics de serveis municipals, clàusules socials i mediambientals.” 
 
Ja que en tot cas el tema de la banca ètica quedaria com un punt afegit a lo 
que seria el Plec de Clàusules per una plica i en tot cas estaria admissible 
referent a la moció  que vostè planteja. 
 
Torno a repetir: “Que la Comissió Tècnica de Compres i Contractació Pública 
Responsable continuï treballant per incorporar en els plecs de condicions dels 
concursos públics de serveis municipals, clàusules socials i mediambientals.” 
 
Clàusules socials s’entendria el que estiguin treballant amb banca ètica. 
 
MANEL CLAVER 
 



 

 

  

No sé si l’alcaldessa em permet contestar.  Aviam, d’acord amb la transacció, 
però una mica concretar més.  El que estem defensant és que hi hagi cada 
vegada cooperatives, empreses que treballin amb banca ètica. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Bueno, pues afegiríem en tot cas que siguessin clàusules socials 
mediambientals i que puguin treballar... estiguin treballant amb banca ètica. 
 
MANEL CLAVER 
 
D’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Que incloguin banca... 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
I el cinquè punt, en tot cas volia fer-lo més extensiu.  Vostès en tot cas em 
plantegen que sigui a través dels medis de promoció econòmica, i lo que en 
tot cas voldria fer... transaccionar és: 
 
“CINQUÈ. Que durant l’any 2013, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú iniciï la 
constitució d’una mesa de treball amb els agents socials i econòmics de la 
ciutat per tal de treballar vers un Territori Socialment Sostenible i donar a 
conèixer aquest tipus d’entitats de banca ètica en l’entorn tant econòmic, 
empresarial, com en tot cas per part dels agents d’aquí, funcionaris de 
l’Ajuntament, que tinguessin el coneixement respectiu d’aquest tipus de 
banca.” 
 
O sigui, fer una taula social que en tot cas es pogués donar a conèixer per 
part de tothom justament aquest tipus de banca. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, l’acceptem.  En tot cas el punt cinquè anava destinat una mica perquè el 
que els hem explicat, hi ha entitats de banca ètica que financien uns projectes 
molt concrets i per tant des de Promoció Econòmica que hi hagi alguna 
persona que pugui dir: escolta’m, aquest tipus de banca fa això.  Tu pots 
acollir-te, et donem la informació perquè hi vagis.  És una mica més el sentit 
que els donàvem al cinquè.  De totes maneres estem molt d’acord si obren 
una taula social on podem parlar i fins i tot ampliar tot el ventall possible de 



 

 

  

donar a conèixer aquesta banca ètica, cap problema.  Acceptem doncs també 
la transaccional. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
D’acord, moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, més paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bàsicament per dir que estem d’acord amb tot el que es pugui impulsar.  Que 
en els moments que hi havia ingressos a l’Ajuntament hagués estat molt bé 
impulsar la banca ètica i no impulsar la banca especulativa com es va fer. 
Hagués estat molt bé.  D’aquella gestió tenim aquests resultats.  Que 
òbviament tot el que sigui impulsar la banca ètica i cooperativa endavant.  Que 
nosaltres recomanaríem, tot i que no estigui en els punts i tampoc volem fer 
una transaccional, que es faci un acord, que es faci un conveni, com s’ha fet a 
Arbúcies, com a primer municipi que ha fet un conveni amb COOP 57 per a la 
promoció de les finances ètiques i solidàries.  Que és un instrument vàlid per a 
l’economia productiva, molt més del que ho són ara la banca tradicional, 
perquè bàsicament no dóna crèdit i per tant és un instrument vàlid per a 
l’economia productiva, i que la nostra proposta en tot cas per fer funcionar 
això -ja l’hem donat a conèixer vàries vegades- és dotar-nos nosaltres 
mateixos d’un instrument financer a nivell municipal a partir de l’estalvi dels 
treballadors, és a dir, una espècie de banca municipal o de caixa cooperativa 
municipal, més que no pas... però que mentres això no sigui possible o en tot 
cas no hi hagi voluntat o estudis per fer-ho possible, es promocioni aquesta 
banca ètica i cooperativa i que no compartim la terminologia de responsabilitat 
social corporativa, perquè entenem que les institucions públiques en si 
mateixes són responsabilitat social democràtica des del primer dia, no?, però 
sí algunes de les autoexigències que comporta aquesta terminologia, perquè 
entenem que qualsevol autoexigència és poca, però -ho sento, ho havia de 
dir- no es cap garantia, que transparència internacional et fitxi i et fiscalitzi res, 
perquè diguéssim que el primer ajuntament de l’Estat espanyol en ser valorat 
positivament per la transparència era Sabadell, i ha passat el que ha passat, 
amb la qual cosa... Vull dir, més enllà dels índexs, les autoexigències estan 
molt bé, però més enllà dels índexs i dels anàlisis, etc., no ens en fiem 
absolutament perquè poden sortir per l’altra porta.   
 
ALCALDESSA 
 



 

 

  

Molt bé, gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Pues degut a la situació financera, de crisis econòmica 
que estem visquent desgraciadament des de ja fa quasi cinc anys, qualsevol 
alternativa financera que pugui funcionar i fer servir bé a la societat, i en 
aquest cas a la ciutat de Vilanova, nosaltres votarem a favor de la moció, amb 
la transacció que ha proposat el govern i que el grup d’Iniciativa ha aceptat.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, bàsicament per posicionar el grup socialista a 
favor de la moció, d’alguna manera en les dues direccions, és a dir, en el 
recolzament o en augmentar la informació i el suport cap al que és l’economia 
social i tot el que és... també el coneixement de la banca ètica a través de la 
formació del personal i cada vegada més que puguem anar equilibrant o 
estructurant més suport cap a tot el que són les iniciatives cooperatives.  A la 
vegada, moltes vegades parlant sempre amb les administracions hem tingut 
una tendència excessiva a parlar d’emprenedoria i ens oblidem... aquesta 
paraula oblida tota una altra vesant que és segurament molt important de cara 
a la sortida de la crisi, que són les iniciatives cooperatives, i que a més a més, 
a través del finançament de maneres diferents permeten donar una solució a 
un dels grans problemes que viuen o que viu qualsevol tipo d’idea que és la 
falta de finançament. 
 
Entenem també la transaccional, tot i que en algun cas, com és el tema d’obrir 
un compte en aquest sentit a l’Ajuntament, entenem que això no està vinculat 
a necessitats pressupostàries.  I aquí sí que creiem, i una mica agafant la 
línia, que no és un tema de responsabilitat social corporativa, és a dir, les 
administracions, els governs d’alguna manera fan polítiques, no hi ha una 
separació entre economia i política, com no hi ha una separació entre gestió 
pública i política.  I per tant fem política, quan fem economia és política 
econòmica i fem política quan fem gestió, i en aquest sentit una cosa a 
vegades tan insignificant com obrir un compte i començar a caminar és en si 
mateix una senyal, una senyal de suport a un tipo de banca o a un tipo o una 
manera de fer les coses. 
 
ALCALDESSA 



 

 

  

 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per recordar, també per al·lusions, en el passat mandat i a través 
del Consell de Cooperació, i a través d’una de les entitats es va impulsar, 
demanar concretament a una entitat, que era Fiare, a una banca ètica, que 
com a Ajuntament subscrivíssim aquest acord.  Es va realitzar i estava aprovat 
i en tot cas per una qüestió de termini, d’acabament de mandat, no es va 
poder habilitar la partida concreta, perquè la partida de cooperació es 
realitzés.  És una qüestió i una qüestió també d’alguna problemàtica que va 
sortir d’interpretació entre Intervenció i l’Ajuntament.  Simplement per dir-li que 
hi havien senyals de treballar també per la banca ètica en el passat mandat. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas per tancat també.  Senyor Escalas, aquesta administració té molt 
present les iniciatives cooperatives i en aquest sentit fa poques setmanes vam 
organitzar unes jornades per difondre-ho. 
 
Molt bé, per tant passem a l’aprovació de la moció, a votar-la.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Que com a mínim un dels comptes corrents de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú estigui obert en una de les entitats de l’anomenada banca 
ètica i es signi un conveni amb aquesta entitat amb la finalitat d’impulsar, en 
l’àmbit local, un canvi de model econòmic que es fonamenti en valors ètics, 
democràtics, transparents i solidaris, sempre en la mesura que la disponibilitat 
financera de la corporació ho permeti. 
 
SEGON. Que com a primera mesura es traspassi a aquest compte la gestió 
d’alguna partida, com pot ser la dedicada a la cooperació al desenvolupament, 
solidaritat o cultura de la pau, en el pressupost de 2013, sempre en la mesura 
que la disponibilitat financera de la corporació ho permeti. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament realitzi un dipòsit en alguna de les entitats de 
banca ètica  per a promoure una inversió socialment responsable, en la 
mesura que la disponibilitat financera de la corporació ho permeti. 



 

 

  

 
QUART. Que la comissió tècnica de compres i contractació pública 
responsable continuï treballant per incorporar en els plecs de condicions dels 
concursos públics de serveis municipals clàusules socials, mediambientals i 
de banca ètica.  
 
CINQUÈ. Que durant l’any 2013 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú iniciï la 
constitució d’una mesa de treball amb els agents socials i econòmics de la 
ciutat per tal de treballar vers un Territori Socialment Responsable i donar a 
conèixer la banca ètica a la ciutat.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Tal com els hi he demanat abans, si no tenen inconvenient avançarem la 
moció 27 perquè la defensarà la regidora Ariadna Llorens, que hauria de 
marxar ja perquè no hauria d’estar aquí.  D’acord.  Pues per tant anem a la 
moció número 27. 
 

  27.  MOCIÓ DEL PSC PER UNA ESCOLA INCLUSIVA.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció. 
 
La Convenció per a la Defensa dels Drets Humans de les Persones amb 
Discapacitat, ratificada per la majoria d’estats membres de l’ONU el dia 30 de 
març de 2007 i pel parlament espanyol el 3 de maig del 2008,  reconeix 
igualment els drets d’infants i joves amb discapacitat de gaudir d’un sistema 
d’educació inclusiu, sense exclusió per raó de discapacitat, amb els ajusta-
ments i suports necessaris per potenciar el màxim desenvolupament 
acadèmic, personal i social. 
 
El Pla d’Acció d’Educació “Aprendre junts per viure junts” 2008-20015 diu 
sobre el Primer Cicle d’Educació infantil ( 0 -3 anys): “  L’atenció primerenca 
de l’alumnat amb condicions personals de discapacitat pot veure’s en moltes 
ocasions afavorida amb la seva escolarització en llars d’infants. És per això 
que cal articular des de les etapes més primerenques l’orientació i l’atenció a 
les famílies i l’atenció primerenca de l’infant (comptant amb la intervenció del 
CDIAP corresponent, quan escaigui), amb l’escolarització a la llar d’infants 
quan la família ho consideri oportú. En tot aquest procés cal l’actuació 
coordinada de professionals que atenen l’infant i la família. 
 
La Llei d’Educació de Catalunya (LEC 2009) regeix el nostre sistema educatiu 
pel principi rector de la inclusió escolar i la cohesió social. Els alumnes amb 



 

 

  

necessitats educatives especials s’escolaritzaran preferentment en els centres 
educatius ordinaris i se’ls facilitarà el suport especialitzat necessari. 
 
El Grup Municipal Socialista ha tingut coneixement de la dificultat que té la 
Llar d’infants el Gavot per a poder proporcionar els serveis necessaris d’una 
persona vetlladora que atengui a un infant amb deficiència visual severa i 
facilitar la seva escolarització i el seu aprenentatge en la Llar d’infants. 
 
El Grup Municipal Socialista considerem que l’atenció a la diversitat és 
prioritària des de l’entorn escolar i comunitat educativa, per construir una 
societat solidària i cohesionada socialment. 
 
Per tot això el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Facilitar a la Llar d’infants el Gavot una persona vetlladora per a 
que pugui atendre a l’infant tal i com precisa i facilitar el seu aprenentatge, 
sense que això vagi en detriment de la resta d’infants. 
 
SEGON. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que faci tot el possible per facilitar a les escoles de Vilanova i la Geltrú els 
serveis especialitzats necessaris per una verdadera escola inclusiva a la 
nostra ciutat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Bé, la proposta d’acord no s’entén gaire.  La 
moció és un cas puntual, que a partir d’aquest cas puntual volem que es faci 
extensiu a la resta de centres educatius que tenen els serveis de les 
vetlladores.  Parlem concretament de la Llar d’Infants el Gavot, en què hem 
tingut coneixement que una persona amb discapacitat visual, un nen, doncs 
ha vist reduïda la seva atenció a través de vetlladors, de vetlladores, d’una 
vetlladora perquè doncs no hi havia manera de pagar aquesta vetlladora, no?   
 
La moció, aquesta situació, que és un efecte de les retallades en molts àmbits, 
està passant en molts centres educatius en què necessiten el suport de 
vetlladores.  Avui per exemple, és una casualitat però és el Dia Internacional 
de les persones amb discapacitat.  Ahir van sortir a queixar-se de la situació 



 

 

  

que s’està produint en molts àmbits de l’administració en què pateixen 
aquestes retallades i són una part dels més febles que tenim a la societat, i 
per tant no es mereixen que hi hagi una minva d’atenció. 
 
En aquest cas la moció el que demana és que sigui possible, es faci possible 
l’atenció d’una vetlladora durant tres hores al dia, que és el que una persona 
amb discapacitat visual doncs té una llar d’infants, en aquest cas el Gavot, i 
que tots sabem i hem parlat aquí i crec que tots estem d’acord, que de 
l’atenció precoç doncs se n’ha tret i se n’està traient molts fruits i molts 
avenços per les persones amb discapacitats, que creiem en una escola 
inclusiva –ho hem parlat aquí, hem defensat, hem fet manifestos, etc.- i el que 
proposem en aquesta moció és donar suport en aquesta ajuda perquè 
aquesta persona pugui tenir les tres hores diàries d’atenció i a més a més que 
això –que aquí ve el segon punt- es pugui analitzar la situació de les 
vetlladores a les llars d’infants i en altres llocs -no és únicament llars d’infants, 
també escoles- que en aquest cas a la ciutat, com en altres llocs, han patit 
doncs una retallada i que per tant són bàsiques aquestes persones perquè en 
molts casos els nens, els infants, nens i nenes, si no tenen una persona al 
costat, la vetlladora els ajuda a anar per l’escola i fer totes les activitats, 
perquè en molts casos no es poden valdre per si sols, de moment, doncs 
estan en un procés d’aprenentatge, puguin estar amb la resta de companys i 
companyes a les escoles, als centres educatius, amb igualtat de situació.  
 
Bé, com que n’hem parlat moltes vegades en el Ple de qüestions educatives i 
de les retallades, no és nou però en aquest cas ens donaríem per satisfets si 
poguéssim arribar a un acord per resoldre aquest cas i per poder resoldre a 
més llarg termini altres casos, però en aquest cas que creiem que s’ho val. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, en primer lloc agrair al senyor Martorell la moció.  De fet, vam parlar 
telefònicament i li vaig comunicar que aquest cas havia arribat a l’Ajuntament 
de Vilanova a principis del mes de novembre.  Felicitar les professionals del 
Gavot, perquè estaven suplint aquesta mancança d’una manera diguem-ne 
totalment voluntariosa.  Jo mateixa vaig apropar-me doncs no recordo la data, 
però també a principis de novembre a la llar d’infants, per conèixer el cas 
concret de l’Isaac.   
 
Com vostès saben, aquesta no és una competència municipal, però també 
estem aquí una mica per donar la cara per a la nostra ciutadania i en aquest 



 

 

  

sentit, davant d’aquella petició concreta, vam entrar en col·laboració amb el 
Gavot i crec que va ser a mitjans del mes de novembre que vam respondre al 
requeriment que ens feien des de la llar d’infants, com li vaig apuntar 
telefònicament.  També haig de dir que la feina del Gavot no només ha sigut 
excel·lent en l’àmbit de respondre i resoldre la situació d’aquest nano tan 
maco que és l’Isaac, sinó també perquè s’han espavilat moltíssim a trobar 
fonts de finançament per tot arreu per poguer resoldre això, i us puc dir amb 
tranquil·litat que de fet col·laborant amb una entitat bancària i el 50% des de 
l’Ajuntament de Vilanova i l’Institut Municipal d’Educació i Treball, doncs hem 
pogut resoldre la petició que ens van fer a principis de novembre en el cas 
aquest concret. No obstant, sí que és ben cert que és una dinàmica, la de les 
vetlladores, que és competència del Departament d’Ensenyament i cal seguir, 
com diu el regidor Martorell, molt properament el tema perquè efectivament hi 
han hagut reduccions i és un tema que ens preocupa.   
 
Per tant, aprovarem completament la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Alguna paraula?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bueno, en tot cas per dir que votarem favorablement.  Però fer una mica de 
reflexió.  Sí, no tenim nosaltres la competència, és cert, senyora Llorens, no la 
tenim.  Però sí que hi ha una Llei, la Llei 2009, Llei d’educació de Catalunya 
aprovada pel Parlament de Catalunya, i que sí que les administracions hem 
d’intentar vetllar que la Llei es compleixi. 
 
ALCALDESSA 
 
Això ho fem. 
 
MANEL CLAVER 
 
Per tant, en aquest sentit creiem que l’Ajuntament de Vilanova ha de fer tot el 
possible perquè la Llei es compleixi en aquest cas i per tant fer arribar a 
l’administració, en aquest cas a la Generalitat, tota la demanda.  Res més, 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Rius. 
 



 

 

  

MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Des de la CUP pensem que l’atenció a la diversitat a l’aula no és 
negociable i que per tant és imprescindible aplicar tots els mecanismes 
possibles per afavorir l’organització, la gestió dels centres, tenint la inclusió de 
tots els alumnes com a fonament.  I per això cal un esforç, pensem, perquè 
l’etapa escolar, que és la que marcarà sens dubte el futur dels alumnes sigui  
concebuda des de la cohesió social, des de la convivència, la integració, 
l’heterogeneïtat, i és per això que donarem suport a la moció presentada pel 
PSC, per garantir que els vetlladors siguin figures de les que el Departament 
d’Ensenyament no prescindeixi, i lamentem, la veritat, que hagi de caldre la 
recerca de finançament a una entitat bancària.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, molt breu, per anunciar que votarem a favor aquesta moció.  No és el 
primer cas aquí a Vilanova, potser de que alguna escola bressol hagi tingut la 
mancança d’una vetlladora quan algun infant la necessitava.  Aquests nanos 
que tenen alguna deficiència física, però no és cap deficiència, i més en 
l’educació infantil, en el tema com molt bé ha dit el senyor Martorell, 
l’estimulació precoç és vital per a la seva educació, tant personal com... ja no 
és educació sinó també el seu desenvolupament personal de l’infant. 
 
Ens alegra que el Partit Socialista de Vilanova hagi aportat aquesta moció i, 
com no pot ser d’una altra forma i que s’hagi pogut arribar a una solució, i com 
no pot ser d’una altra forma votarem a favor.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Si no hi han més paraules passem a la votació.  Senyor 
Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, només per aclarir.  Entenc que l’acord és que l’Ajuntament a través de 
l’IMET es farà càrrec de la diferència que hi ha, que falta, que no està 
resolta... 
 
 
 



 

 

  

ARIADNA LLORENS 
 
Ja està, ja està resolta. 
 
JOAN MARTORELL 
 
És que jo aquest matí he parlat i m’han dit que no està resolt, i no sé, igual 
aquesta tarda s’ha resolt, però... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, no, no, no. 
 
JOAN MARTORELL 
 
No? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No.  La cap d’Educació la setmana passada va parlar amb la directora del 
Gavot, amb la senyora Rosa Maria Rafart, la qual m’ha trucat aquest matí per 
confirmar-m’ho i m’ha dit que està resolta.  De fet, està resolta, si vol li dic la 
data, amb data de sortida 15 de novembre d’aquest any, per tant... hi ha 
registre de sortida, eh? 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, no, jo no voldria ara crear aquí una polèmica per una cosa que entenc que 
l’acord és que la diferència de tres hores es quedi resolta. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Del que es va demanar, del que es va demanar el 50% el va... perdona Joan, 
digues, digues...  
 
JOAN MARTORELL 
 
No, no, jo diria que no tenim la mateixa versió.  En qualsevol cas l’atenció... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Hi ha una demanda, eh?, per registre d’entrada. 
 
 



 

 

  

JOAN MARTORELL 
 
Sí, però el que demanem a la moció és que hi hagi l’atenció d’una vetlladora. 
La vetlladora són tres hores i per tant el cost que tingui això que es pugui 
assumir i punt.  Si han anat a les caixes que, com deia abans la regidora de la 
CUP, és veritat que no és la millor forma per resoldre-ho, haver d’espavilar-se 
per un mateix, però ha sigut un esforç de la pròpia gent que està en aquest 
centre, però entenc que –pel que tinc entès, eh?- de les tres hores una està 
coberta per aquesta entitat financera i les altres dues seran per l’IMET, entenc 
que és així. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo insisteixo, la demanda es va entrar per registre a principis del mes de 
novembre.  Aquesta demanda es va resoldre a meitats del mes de novembre.  
Aquest migdia he parlat amb la Rosa Maria Rafart, la directora del Gavot, i 
m’ha dit que efectivament està resolta, perquè clar, jo vaig parlar amb elles 
però no vaig fer efectivament el seguiment del tema, i per tant el tema que es 
va demandar en el seu moment i que consta amb registre d’entrada està resolt 
des del dia 12 de novembre del 2012, com li vaig comunicar telefònicament.  A 
partir d’aquí... 
 
JOAN MARTORELL 
 
No, no, si jo em refio del que em digui vostè per telèfon.  Lo que passa és que 
després jo ho he preguntat i resulta que em sembla que no.  Però és igual, no 
vull fer una polèmica.  Entenc que el que m’interessava era que s’aprovés la 
moció, perquè crec que el que val són els drets de l’infant, no si nosaltres aquí 
ara discutim.  En qualsevol cas ja tindrem temps de mirar-ho.  Entenc que la 
voluntat és de cobrir el cost que té aquesta persona i que és bàsica per a 
aquest...  ja està, si en això estem d’acord, cap problema. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

  
  25. MOCIÓ D’ICV PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA 

RESIDÈNCIA HABITUAL. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 



 

 

  

La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament els més 
pobres i vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats 
hipotecaris i els primers en patir les conseqüències d’aquesta.   
 
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik 
(Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 
“A Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a 
l’any 2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 
desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major 
part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i 
que el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants ”. 
 
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de 
la crisis en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 
2012 s’han iniciat més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 
100.000 al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se superaran les 400.000 
execucions hipotecàries des de l’esclat de la crisi. 
 
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no 
ajustada a un context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat 
una situació d’alarma social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. 
 
En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat públic del 
passat 12 de novembre reconeix l’alarma social generada pels desnonaments 
i exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de 
paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells 
supòsits en que concorrin circumstàncies d’extrema necessitat. 
 
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic 
als policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris. 
 
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els 
jutges poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió 
judicial al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en 
principis constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de 
situacions de veritable crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el 
de l’habitatge. 
 
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “les 
entitats bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines 
recaptatòries” i que “es tracta d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un 
drama social”. 
 



 

 

  

El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la 
situació social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha 
manifestat que “estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la 
resposta oferta, en un primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de 
març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari per 
les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. 
 
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de 
mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del 
tot insuficient. 
 
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta 
a les preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge 
i quants i com es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre 
habitatges habituals dels col·lectius que considera especialment vulnerables 
durant el termini de 2 anys, segons una sarcàstica Exposició de Motius que 
motiva la suspensió referint-se en els afectats/des “con la confianza de que, a 
la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en 
que se puedan encontrar en el momento actual”.  
 
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i 
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives 
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia 
social, i no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot 
acollir a la pràctica una petita part dels afectats/des. 
 
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment 
vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui 
al seu càrrec amb un únic fill/a de 4 anys d’edat. 
 
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no 
poden cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en 
pagament, de forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets 
civils. 
 
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han 
denunciat reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius 
deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que comporta una 
violació sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el 
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per 
l’Estat Espanyol. 
 



 

 

  

L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les 
conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió 
prejudicial sol·licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la 
normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 
93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els 
contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a què l’òrgan 
judicial suspengui  el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el 
caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el 
consumidor perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil 
reparació posterior. 
 
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les 
ciutadanes no poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la 
insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i  de la 
pràctica abusiva de les entitats bancàries. 
 
Per aquest motiu el grup municipal d’ICV atenent als motius exposats, 
presenta al Ple Municipal l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de 
la residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius vulnerables. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui 
fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament 
civil, adaptada a la Directives de la Unió Europea en defensa dels 
consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, 
que contempli entres les mesures, la dació en pagament com una forma 
d’extingir els deutes amb les entitats bancàries, la possibilitat de permanència 
del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social. 
 
TERCER.  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les 
següents accions: 
 
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als 
Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien 
finalitzar amb el llançament de les persones demandades i la suspensió de 
qualsevol acte de desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu 
d’una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 
5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre 
consumidors. 
 



 

 

  

- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària en 
l’Oficina Municipal d’Habitatge i/o Oficina d’Atenció al Consumidor. 
 
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin 
desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en 
aquest municipi. Aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma 
immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de 
penalització per rescissió contractual. 
 
- Ordenar la guàrdia urbana a què deixi de prestar suport a la policia judicial 
en el llançament de les persones empadronades de la seva residència 
habitual. 
 
- Fins que no es decreti la suspensió descrita, instem al govern de la 
Generalitat i en tant que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució 
per evitar els desnonaments i promoure la dació en pagament, que suspengui 
la participació dels Mossos d’Esquadra en els desnonaments fins que no es 
reformi la llei hipotecària en el sentit que preveu la Directiva Europea 
93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993. 
 
QUART. Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya, al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit 
judicial, al cap de la policia local i als directors/es de les entitats bancàries que 
disposin d’oficines en aquest terme municipal.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, jo tenia moltes dades però per l’hora que 
és les deixaré.  Comprenc que estem tots una mica esgotats, les deixaré.  
Però sí que el que subratllaré és que la legislació hipotecària espanyola que 
tenim actualment no està ajustada a un context de crisis intensa i perllongada 
com el que estem patint i està provocant realment un patiment social, patiment 
concret de moltes persones.  A més, en les dades –ja dic, no les diré totes-, 
però una de les dades és que molt probablement el 70% d’aquestes persones 
que són desnonades de casa seva estan en situació d’atur, és a dir, són 
persones que aquesta societat d’alguna manera o una altra l’estem castigant 
doblement.   
 



 

 

  

Hi ha una cita que sí que faré i serà molt ràpida –intentaré concretar una mica 
més el discurs.  Diu: “les entitats bancàries han convertit els tribunals en les 
seves oficines recaptatòries”.  Això pot semblar una pancarta, però de fet el 
que el signa és el Consejo General del Poder Judicial.  Per tant, hem arribat a 
un punt, a un estat realment d’alarma social molt dolorós i el govern central ha 
reaccionat, ha reaccionat amb el seu Decret del 15 de novembre, però 
realment ha reaccionat d’una manera molt, molt, molt insuficient, fins al punt 
que realment el problema continua sent una llei hipotecària trasnochada, molt 
allunyada de les directives de la Unió Europea en molts conceptes, i de les 
similars i possibles que tenim a Europa.  Evidentment, l’Ajuntament de 
Vilanova poc pot fer davant però sí que ens podem posicionar molt clarament 
que aquesta Corporació rebutja aquesta Llei, que considerem ja que en 
aquest context no és útil, és inservible i que està creant patiment als nostres 
propis veïns i veïnes. 
 
Per tant, una mica les mesures que proposem, ja hem comentat anteriorment 
amb la Blanca Albà sobre elles, el redactat, i potser el variem, però l’esperit de 
la moció és el mateix, és que a part d’instar que el govern de l’Estat canviï 
aquesta Llei hipotecària i en certa manera recolzar al Parlament de Catalunya 
quan va fer una proposta al govern de l’Estat sobre la dació en pagament a 
Catalunya, cosa que de moment s’ha perdut per allà per Madrid, no s’ha fet 
cas al Parlament, doncs una mica que també aquesta altra instància de 
l’administració com és la municipal, ens oposem totalment.  Ja sabem que 
aquest Ajuntament i aquest govern ja han fet, això ja ho sabem, però es tracta 
una mica més d’explicitar públicament i de que, bueno, ens posicionem molt 
en contra d’aquesta Llei i demanem realment una revisió total d’ella o una 
nova Llei. 
 
Hi ha mesures que en certa manera ens agradaria... dieu que no són 
possibles, com sol·licitar al jutge degà del Partit Judicial que faci arribar 
mensualment als serveis socials municipals, no és possible en tant que hi ha 
la protecció de dades, la Llei no ho permet, però sí que igual l’Ajuntament pot 
fer un esforç important de difusió a la ciutat, de que l’Ajuntament –i 
considerem que ha de ser l’Oficina d’Atenció al Consumidor o bé l’Oficina 
Municipal de l’Habitatge- difongui que aquest Ajuntament està intentant 
protegir-lo, no sé si ho aconseguirà o no, evidentment intentarà protegir-lo. 
 
El tercer punt, parlo del tercer acord, el tercer punt: “deixar d’operar amb 
aquelles entitats bancàries”, m’han comentat la dificultat que tindríem per 
aconseguir-ho, però sí que creiem que l’Ajuntament de Vilanova ha de 
manifestar que en el moment que un vilanoví o vilanovina són desnonats ha 
de manifestar, o pública o adreçar-se a la direcció d’aquesta entitat que estem 
en desacord, que creiem que molt possiblement en poc temps no pugui 



 

 

  

produir-se, perquè hi hauran les reformes necessàries perquè aquest patiment 
no es produeixi. 
 
Bé, sobre ordenar a la guàrdia urbana, la senyora Blanca m’ha dit la dificultat 
de... s’ha de complir la Llei, i molt possiblement la dificultat... jo, intentant... 
bueno, hem parlat d’ètica avui –sempre ho fem aquí, en certa manera, no?- 
que demanem si en tot cas un guàrdia urbà es nega, que aquest Ajuntament 
el recolzi en tots els sentits, jurídics, el que calgui, perquè no es porti. 
 
Per tant, una mica el tercer punt, si no hem parlat malament, no l’hem redactat 
del tot i hauríem de buscar una redacció perquè almenys quedés clar que 
aquest Ajuntament es posiciona molt en contra d’aquesta situació i que bueno, 
considera que les entitats financeres han de també considerar que aquesta 
Llei hipotecària no es pot continuar aplicant. 
 
Per últim, a l’últim punt, ja s’ha dit abans, de fet és que també... bueno, en 
aquest cas no podem demanar que els Mossos d’Esquadra en el cas de 
Vilanova tampoc participin.  El que... en allò on es pugui arribar alcaldessa, 
d’acord, però jo crec que aquest Ajuntament avui, en aquesta moció, amb el 
redactat que trobem, s’ha de posicionar molt clarament de que estem en 
contra dels desnonaments, estem en contra de que les entitats bancàries 
continuïn utilitzant una Llei hipotecària trasnochada, que no serveix i que 
l’Ajuntament donarà suport a tots aquells afectats de manera molt clara.  Res 
més, gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Claver.  La senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, una mica com ha dit el senyor Claver, ho hem 
parlat abans per intentar transaccionar unes parts, doncs per poder-ho votar 
tot favorablement, perquè el que és evident és que el cos de la moció o 
l’esperit doncs sí que el compartim cent per cent, perquè hem aprovat ja 
diverses mocions en aquest sentit, similars, de suport als col·lectius d’afectats 
pels desnonaments, del tema de la dació en pagament.  Portem ja doncs uns 
mesos aprovant mocions en aquest sentit, per tant no hi hauria cap 
inconvenient.  L’inconvenient està en algun dels acords que moralment 
segurament els recolzaríem, però la normativa actual ens ho impedeix, no?  
En tot cas aniria una mica per parts, perquè sinó ens acabarem embolicant. 
 
Pel que fa al primer i segon acord, estaríem totalment d’acord, valga la 
redundància, però fins i tot el podríem ampliar en el sentit de que en aquests 



 

 

  

moments el Tribunal de Justícia de la Unió Europea està examinant si el 
sistema d’execució hipotecària espanyol respecta o no els paràmetres mínims 
que exigeix la normativa comunitària de tutela de consumidors i usuaris, i hi ha 
molts afectats que ja estan entrant escrits als Jutjats de primera instància en el 
sentit de demanar la paralització dels seus procediments.  Per tant, en aquest 
cas potser sí que podríem aprovar doncs que l’Ajuntament fes un escrit de 
petició al Jutjat de Vilanova en aquest sentit, que tots els procediments que té 
oberts amb ciutadans vilanovins doncs els paralitzessin fins tenir la resposta 
del Tribunal Europeu. 
 
Bé, pel que fa al tercer punt, el tema de sol·licitar al Jutge Degà que ens faci 
arribar mensualment la relació de processos judicials; de fet això ho vem 
demanar, també ho vem demanar als directors de les entitats bancàries que 
tenien doncs... que ja havien detectat que hi havia ciutadans doncs que 
probablement acabarien als jutjats, perquè començaven a tenir problemes, 
però tenint en compte el tema de la Llei de protecció de dades.  Per tant, vem 
arribar a un acord, que era que nosaltres estem elaborant una espècie de 
fulletó, d’opuscle, perquè ells puguin repartir, sobretot a nivell bancari és molt 
més important que a nivell judicial, perquè un cop el procediment està ja al 
Jutjat, poca cosa s’hi pot fer.  Però que sí que, quan a nivell d’entitat bancària 
es detecti que hi ha problemes en el pagament, doncs puguin donar aquest 
fulletó d’assessorament donant a conèixer el servei que té l’Ajuntament de 
Vilanova mitjançant l’Oficina d’Habitatge. 
 
Que això també va lligat amb l’altre punt, que és “assessorar als afectats pels 
processos d’execució hipotecària”. Això ho estem fent cent per cent.  Des de 
l’Oficina d’Habitatge s’està fent aquest assessorament, tot el tema de 
l’Ofideute.  En aquest moment estem mirant d’ampliar la formació perquè ho 
puguin fer més persones, però potser sí que lo que hauríem de treure és el 
tema de l’Oficina d’Atenció al Consumidor, perquè més val concentrar-ho tot 
en l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
I per altra part, en aquest punt una mica doncs fer una reflexió en el sentit de 
que a vegades en els acords de les mocions aprovem coses que s’estan fent 
cent per cent, no més o menys, sinó cent per cent, com és aquest cas.  
Llavors una mica, no tant per lo que fa l’equip de govern, sinó pel treballador, 
el professional municipal que està realitzant aquesta funció, doncs una mica... 
home, jo què estic fent, no?, si aquí estem ara aprovant una cosa que cent per 
cent l’estic desenvolupant.  En tot cas, donar a conèixer d’una manera més 
fefaent la feina que s’està fent des d’aquesta Oficina Local de l’Habitatge, 
doncs perquè tothom hi tingui un accés més clar, però no tant amb el redactat 
actual, perquè sembla que no s’estigui fent quan hi ha gent que hi treballa, i 
d’una manera doncs molt correcta.   
 



 

 

  

El tema de “deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin 
desnonaments”, segurament estaria bé, però és impossible.  En aquest 
moment és inviable.  Ara, això sí, podem “Manifestar el nostre desacord amb 
les entitats que tenen algun procediment obert amb algun ciutadà de 
Vilanova”.  Això sí que ho podríem fer. 
 
I pel que fa al tema d’”ordenar a la guàrdia urbana que deixi de prestar suport 
a la policia judicial”, això evidentment, amb el terme aquest d’”ordenar”, doncs 
no podem ordenar una cosa que és contrària a la normativa actual.  Ara, si hi 
ha algun cas d’algun policia local doncs que fa objecció en aquest sentit, mira, 
qui dia passa, any empeny, però això sí que hauríem de treure aquest punt i el 
següent que fa referència als Mossos d’Esquadra.  
 
I el quart, doncs cap problema, tal i com està redactat. 
 
Per tant, una mica, si aconseguim un redactat en aquest sentit, doncs no hi 
hauria cap inconvenient en votar favorablement a tota la moció. 
 
MANEL CLAVER 
 
En l’últim apartat... Perdoni, senyora alcaldessa, igual m’he precipitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, estem treballant la transacció, per tant té la paraula. 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, una mica per tenir el redactat.  En tot cas, l’últim punt, l’últim apartat “fins 
que no es decreti la suspensió descrita, instem el govern de la Generalitat”, 
instem el govern de la Generalitat, nosaltres no entrem. 
 
Sobre ordenar a la guàrdia, que és el penúltim, “ordenar a la guàrdia urbana 
que deixi de prestar suport”, el sentit que havia presentat la transacció la 
Blanca era en tot cas garantir o... 
 
BLANCA ALBÀ 
 
No, aquí no hi havia transacció. Jo el que deia és que ho hauríem de treure. 
Que una altra cosa és qui dia passa, any empeny.  Però que a veure, una 
cosa que és contrària a la normativa jo no crec que la puguem posar en una 
moció. 
 
 



 

 

  

MANEL CLAVER 
 
Sí, bueno, exacte.  En aquest sentit... sí, “assessorar o garantir la possible 
objecció de consciència de la guàrdia urbana”. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Però això ja ho decidirà la Policia local, si ho vol fer o no.  No crec que ho 
hàgim de recollir aquí.   
 
ALCALDESSA 
 
Li passo la paraula al senyor secretari, perquè estava fent algun comentari. 
 
SECRETARI 
 
La Policia municipal en aquests casos actua com a policia judicial, i actua sota 
les ordres del jutge, i això de l’objecció de no col·laborar la veig complicada 
des del punt de vista legal, perquè ha de complir l’ordre del Jutge, i si no la 
compleix s’ha d’atindre a les conseqüències, no?  
 
BLANCA ALBÀ 
 
Jo crec que aquests dos últims els hauríem de retirar.  En tot cas, que si hi ha 
alguna persona concreta que diu: “home, jo no hi vull anar, que hi vagi l’altre”, 
des d’aquí doncs jo no ho he vist i ja està, s’ha acabat en aquest sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
Acceptarien la transaccional que els hi proposa la senyora Albà? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
A veure, simplement per una qüestió.  Quan manifestem voluntats polítiques 
manifestem també a lo millor la voluntat de canviar els paràmetres legals en 
els que ens movem.  I en aquest sentit nosaltres entenem, i per això no 
retirarem l’”ordenar”, creiem que el nostre Ajuntament hauria d’”ordenar” que 
Policia municipal, igual que “instar a que els Mossos d’Esquadra no ajudin” , 
perquè és una declaració en aquest cas política en la que determinem això. 
 
En tot cas, el que volem és que hi hagi el més ampli consens i voluntat de que 
la moció prosperi, i en aquest sentit facilitarem que es pugui incorporar i que 
aquesta moció prosperi.  Però en tot cas... és que sembla que quan hi han 
legalitats, les legalitats... perquè la legalitat i la llei es fa a través també del 



 

 

  

treball i consens i la proposta política, doncs no es puguin, però en tot cas 
com a grup municipal volem proposar claríssimament que el nostre 
Ajuntament no facilita en aquest cas que la Policia municipal vagi i comandi i 
que ajudi en els desnonaments.  L’instarà el Jutge, i haurà de fer-ho, és 
evident, però que l’Ajuntament i la Corporació voluntàriament no li demani. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas, senyora Sánchez, aquest Ajuntament serà molt rigorós a l’hora 
d’ordenar fets que són irregulars.   
 
El senyor Sánchez, regidor de la Policia, em demana la paraula i li passo. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bàsicament perquè em pertoca. Molt ràpidament.  Jo, senyora Sánchez, puc 
d’estar molt d’acord amb el fons, però jo no li ordenaré a cap Policia, jo, eh?, 
ni que m’ho demani el Ple municipal d’aquest Ajuntament, li demanaré a cap 
agent que cometi una il·legalitat, perquè prevaricaré, i demanaré a una 
persona que prevariqui.  Una altra cosa és que després és un agent policial 
que determini que ell no vol fer-ho, això és una altra història, però que jo, com 
a regidor d’aquest Ajuntament, li ordeni, perquè vostè ha dit que no retirava la 
paraula “ordenar”, que jo li ordeni que fagi una irregularitat, ni ho puc fer ni ho 
faré, encara que m’ho mani el Ple municipal, m’ho mani l’alcaldesa, o m’ho 
mani qui toqui, perquè és que va en contra... no puc fer-ho.   
 
M’entén?  Vull dir, és que per molt que m’ho demani vostè en una moció, jo no 
puc... ja m’agradaria poder-ho fer, però és que la legislació vigent doncs 
segurament si fóssim un altre tipus d’Estat, doncs potser sí que m’ho 
permetria, però no és el cas.   
 
ALCALDESSA 
 
En definitiva, senyora Sánchez, el govern té voluntat de votar aquesta moció 
perquè el contingut el compartim, però si no retira aquesta expresió d’”ordenar 
a la Policia”, nosaltres votarem en contra el govern municipal. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
La deixaríem: “el govern no facilitarà que la guàrdia urbana... a que deixi de 
prestar...”, o sigui, “no impulsarem o farem que la guàrdia urbana...”, vale? 
 
 
 



 

 

  

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No impulsarem segur, clar, no cal que impulsem res, perquè no... no?  
Secretari, això sí que no... 
 
BLANCA ALBÀ 
 
A veure, hi ha una altra possibilitat.  Podríem “manifestar el nostre desacord 
amb que la policia local hagi de donar suport en aquests processos”. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
D’acord, d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, senyora Albà.  Senyora Albà, podria repetir-ho perquè ho puguin 
sentir tots els grups? 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, més o menys manifestem el nostre desacord amb que la Policia local hagi 
d’acompanyar els agents judicials en aquests procediments de desnonament. 
 
ALCALDESSA 
 
Acceptarien la transaccional amb aquesta expresió? Per tant, tenim la moció 
d’Iniciativa amb una sèrie de transaccionals que passaríem, per tant... ara 
obriríem el torn de paraules a la resta de grups, si els hi sembla. 
 
Sí, senyor Font. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
La d’instar el govern de la Generalitat a que no enviï els Mossos és instar-ho; 
en tot cas ja farà el govern de la Generalitat amb els Mossos el que legalment 
li pertoqui, però en tot cas nosaltres sí que creiem, i aquesta la mantindríem, 
d’instar. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, jo ja m’he perdut.  Em sembla que ja havien arribat a un 
acord el senyor Claver i la senyora Albà. 
 



 

 

  

BLANCA ALBÀ 
 
Podem posar lo mateix també, que manifestem el nostre desacord amb que la 
Policia local i els Mossos d’Esquadra i totes les policies que calgui.  Estem 
amb lo mateix.  Vull dir, la Llei és la mateixa per a la Policia local que per als 
Mossos d’Esquadra i estaríem igual... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, ho englobem.  D’acord?  Policia local i Mossos.   
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Jo és que ja m’he perdut.  La Policia local anirà o no anirà? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Si ho mana un jutge ho haurà de fer... 
 
MARC FONT 
 
Jo faig una altra proposta que és que aquest Ajuntament garanteixi el dret 
d’objecció d’aquells policies que no hi vulguin anar. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Però com ho garanteixo jo això?  Perdoneu, eh?, és que jo crec que... com 
garanteixo jo el dret d’objecció quan jo no tinc la competència respecte a un 
policia quan aquest actua com a policia judicial.  Com li garanteixo?  És que li 
diré... ho fotrem sobre paper mullat.  Jo crec que per posar una cosa que 
després no pugui complir, crec que no la podem posar.  Jo no puc garantir-li a 
cap agent de la policia municipal el dret a l’objecció de consciència, no li puc 
garantir, perquè actua com a policia judicial.  Només li pot garantir un jutge, jo 
no li puc garantir.  És això el que volia comentar. 
 
MARC FONT 
 
Faig una última pregunta i llavors faig la intervenció.  La Policia local, fins ara 
ha anat als desallotjaments o l’estan fent els Mossos d’Esquadra? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 



 

 

  

Normalment van els Mossos d’Esquadra, però si un jutge li indica a la Policia 
municipal que hi vagi, té l’obligació d’anar-hi, i si no vol anar-hi li ha de 
comunicar al jutge doncs que aquell dia té mal de panxa, per entendre’ns.  
Però li ha de comunicar al jutge, és que jo ni me’n entero, per entendre’ns. 
 
MARC FONT 
 
Però és directament al policia?  No passa per la Policia? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No passa pel cos, hi ha un protocol que va... escolta, és exactament, per 
exemple, eh?, és com quan la Policia local o la policia dels Mossos 
d’Esquadra actua contra un ajuntament o contra qui sigui, vénen i tu no te 
n’enteres... vull dir... perquè si te n’enteressis potser no funcionaria l’Estat de 
dret com ha de funcionar.  Vull dir, no puc garantir aquest... per molt que ho 
posi en un paper... 
 
MARC FONT 
 
D’acord.  Ara començo pel començament i faig la intervenció. 
 
Bé, primer de tot suposo que tots més o menys estem d’acord en que és 
vergonyós la situació en la que ens trobem, que és vergonyós que hi hagi gent 
que pugui quedar al carrer, tal i com es planteja en el cos expositiu de la 
moció: per exemple, una família monoparental amb un nen de quatre anys o 
una nena de quatre anys pugui quedar al carrer en ple mes de desembre d’un 
dia per l’altre.  No, òbviament se li ha notificat, però bé, de totes maneres en 
unes hores queda al carrer, sense possibilitat de trobar un sostre en alguns 
casos.  I és vergonyós i entenem que és una xacra social, però sobretot ja no 
té nom quan qui fa això, digues-li Bankia, digues-li Catalunya Caixa, és un 
banc que diuen que és públic, o que l’hem nacionalitzat i que en canvi segueix 
treballant sota aquests paràmetres. 
 
Creiem que realment no té nom, o sigui... és que se’ns acaben els adjectius, 
almenys a mi se m’acaben els adjectius de veure aquesta situació, i sobretot 
quan sabem que aquell pis es buida per l’endemà tapiar la porta, tapiar les 
finestres perquè no entri ningú i deixar-lo clausurat fins al dia del judici final. 
 
Davant d’aquesta situació resulta que ens apareix el Partit Popular a Madrid i 
a bombo i plateret, amb el megàfon, ens diu que bueno, va, que ara ja sí que 
ho solucionem i que farem un Reial Decret en el qual primer intenta arrossegar 
al Partit Socialista, que després, òbviament, quan veu el plànning doncs se’n 
desentén, i ens expliquen que bé, que aquelles famílies amb fills de menys de 



 

 

  

tres anys, que tots estiguin a l’atur, que més del 50% dels seus ingressos 
vagin destinats a la hipoteca, i a sobre amb uns límits de valor cadastral, 
doncs que bueno, va, els perdonarem durant dos anys, però els perdonarem 
de pagar, però la màquina dels interessos seguirà funcionant.  D’això 
normalment se n’hi diu: se’ns pixen a sobre i ens diuen que plou.  Vull dir, 
realment, si això és intentar solucionar algo, doncs home, no anem massa bé 
per intentar-ho solucionar. 
 
Davant d’aquesta situació entenem que ja ens queda poc a una institució local 
i a la gent, i al final doncs bé, si hem de desobeir i hem de fer alguna acció 
d’insubmisió, doncs potser aquesta és l’única solució quan realment és tan 
injusta la situació. 
 
Creiem que de la manera que més s’ha aconseguit últimament aturar 
desnonaments ha estat la gent de la PAH, mobilitzant-se, anant amb algunes 
formes que es poden considerar més o menys correctes, però anant a una 
oficina bancària i si convé estar-se vuit hores allà davant, vuit hores allà a 
dintre i liant-la, com ho han estat fent últimament i són els únics, o dels pocs 
casos en què últimament s’ha aconseguit aturar els desnonaments. 
 
Per tant, si hem de fer certes accions de desobediència, si algun dia ens 
demanen al cos de la Policia local i aquest Ajuntament ha de dir que no, doncs 
bé, potser ho hem de fer.  Per tant, nosaltres votarem la moció tal i com ha 
quedat, tot i que encara ens hem perdut en algun punt, i l’haguéssim votat 
òbviament tal i com estava escrita.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Font, només breument, que sembla en la seva intervenció 
que l’Ajuntament no estigui fent res per evitar els desnonaments i s’està 
treballant molt, i s’han aturat a Vilanova diversos desnonaments gràcies a la 
feina que s’està fent des de l’Ajuntament, eh? 
 
MARC FONT 
 
No ho he dit, però desgraciadament n’hi segueixen havent, n’hi seguiran 
havent i per tant entenc que tota la contundència i tots els esforços que 
puguem fer doncs seran pocs. 
 
ALCALDESSA 
 
Totalment.  Molt bé.  Senyora Rodríguez. 
 
 



 

 

  

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Després de tot aquest debat, sí que és cert, com ha dit 
el senyor Font, el govern de Madrid ha començat i ha donat un pas endavant, 
un petit pas, potser no és del gust de tothom, però sí que és una forma de 
començar a legislar i establir unes bases de la gran problemàtica que esdevé 
d’aquests anys, que és els desnonaments de la gent que va comprar un 
habitatge, es va endeutar per molts anys i degut a aquesta crisis ha perdut els 
seus llocs de treball, els seus ingressos i no pot pagar el crèdit que havia 
demanat al banc. 
 
És molt trista la situació, molt difícil, perquè són moltes famílies.  Tothom 
coneixem algú que li ha passat algun desnonament, ja sigui de lloguer o de 
propietat, i pensem que nosaltres estem molt d’acord amb la funció de la... 
amb la idea de la moció, però pensem que en aquest moment ja el govern 
està començant a treballar sobre aquesta greu problemàtica i nosaltres ens 
abstindrem.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Tornem a parlar de la qüestió dels desnonaments 
per quart o cinquè cop, perquè n’hem parlat anteriorment.  Fa just un any vam 
aprovar una moció que presentàvem que ens declaràvem una ciutat en contra 
dels desnonaments.  Posteriorment amb mocions de la CUP vam parlar de la 
ILP, vam parlar de les plusvàlues.  En una moció del PSC vam posar sobre la 
taula també que es pogués multar els bancs que tenien els habitatges 
desocupats i que per tant podien caure en l’incompliment de la Llei pel dret a 
l’habitatge, perquè no garantia la funció social de la propietat.  És a dir, tota 
una bateria d’accions que han vingut per part de l’oposició. Ens hagués 
agradat que el govern assumís més lideratge en aquesta qüestió, perquè és 
una problemàtica que va a més, perquè els experts diuen que tot just acaba 
de començar aquesta qüestió, i perquè segurament els ajuntaments no estem 
preparats ni tenim els mecanismes legals per entomar-ho. 
 
Després d’això, no sé si el ponent m’acceptaria una qüestió merament formal, 
que és que a l’acord segon també es pugui fer referència a que es pugui fer 
amb efectes retroactius la qüestió de la dació en pagament, perquè hi ha 
molta gent que efectivament ja s’ha quedat sense casa i que continua amb un 
deute i continuarà de per vida amb un deute, vivint en una vida paral·lela, 
perquè no podrà accedir enlloc amb aquest deute. 



 

 

  

 
Després també, si és possible, perquè en la moció que vam aprovar fa un any 
fèiem referència a un protocol que es va treballar per part dels serveis 
municipals, i on es parlava de l’Oficina Local d’Habitatge i també de l’Oficina 
d’Atenció al Consumidor, que s’hi pogués fer alguna referència en aquest 
sentit. 
 
I sense entrar un altre cop en el debat de la Policia local sí o no, hi ha un 
ajuntament socialista a Espanya, que és el de Saragossa, que el seu alcalde 
ha decretat que la Policia local temporalment, mentre no es reguli la qüestió 
dels desnonaments doncs no col·laborarà amb els jutjats, i ell és jutge, suposo 
que no ho sé... podem preguntar a veure com s’ho han fet. 
 
I finalment, efectivament, les mesures del govern de l’Estat són insuficients.  
Va ser insuficient el codi de bones pràctiques, és insuficient aquesta qüestió i 
sí que com a socialista doncs m’avergonyeixo que l’anterior govern, que era 
socialista o que es deia que era socialista, no regulés una qüestió que és de 
dignitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, s’afegiria... entenc que faltaria acabar de... el 
ponent de la moció hauria de dir si accepta lo de “amb efectes retroactius”. 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, senyora alcaldessa, l’acceptem, sí. 
 
ALCALDESSA 
 
Per part del govern també ho acceptaríem.  Passem, per tant, a la votació de 
la moció amb les modificacions que hem incorporat i que esperem i estem 
convençuts que el secretari ha recollit perfectament. 
 
Molt bé.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor de tots els partits i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Els hi sembla que fem un descans de cinc minuts?  A veure si aconseguim 
recuperar una miqueta la calor i tornem d’aquí cinc minuts, si us plau. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 VOTS 
  Abstencions: PP = 3 VOTS 



 

 

  

 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
S’acorda: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de 
la residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius vulnerables. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a que aquesta suspensió es mantingui fins 
que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, 
adaptada a la Directives de la Unió Europea, en defensa dels consumidors i 
de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli 
entres les mesures la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes 
amb les entitats bancàries i la possibilitat de permanència del deutor en el 
domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social, tot això amb efectes 
retroactius. 
 
TERCER. Instar els jutjats de Vilanova i la Geltrú a que suspenguin 
temporalment els processos iniciats al municipi fins que no es conegui la 
resposta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
QUART.  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les 
següents accions: 
 
-   Elaborar un opuscle que informi dels llocs on es dóna assessorament i 

informació per tal que els jutjats, les entitats bancàries i totes les oficines 
d’informació de la ciutat el facin arribar a totes aquelles persones que són 
susceptibles de tenir problemes per conservar l’habitatge, per tal que es 
posin en contacte al més aviat possible amb l’Oficina Local d’Habitatge o 
amb els Serveis Socials Municipals per tal d’encaminar-los cap a una millor 
gestió del seu problema, evitant així arribar massa tard en algunes 
ocasions i no poder-hi ja actuar. 

 
-  Assessorar els afectats/des pels processos d’execució hipotecària en 

l’Oficina Local d’Habitatge. 
 
-  Donar a conèixer i publicitar els serveis que ofereix l’Oficina Local 

d’Habitatge en tots els mitjans municipals. 
 
-  Manifestar el nostre desacord amb les entitats bancàries que promoguin 

desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en 
aquest municipi.   

 



 

 

  

-  Manifestar el nostre desacord en que la Policia Local doni suport als 
agents judicials en el llançament dels habitatges que corresponguin a 
residència habitual de les persones empadronades  a Vilanova i la Geltrú. 

 
-  Manifestar el nostre desacord en que els Mossos d’Esquadra participin en 

els desnonaments fins que no es reformi la llei hipotecària en el sentit que 
preveu la Directiva Europea 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, i 
en tant que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució per evitar 
els desnonaments i promoure la dació en pagament. 

 
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la delegada del Govern de l’Estat a 
Catalunya, al president del Congrés de Diputats, al jutge degà del Partit 
Judicial, al cap de la Policia Local i als directors/es de les entitats bancàries 
que disposin d’oficines en aquest terme municipal.” 

 
Després d’aquest punt es fa una pausa. 
 

  26. MOCIÓ D’ICV  AMB RELACIÓ A LES EXECUCIONS DE 
CONSTRENYIMENT SOBRE L’HABITATGE FAMILIAR 
D’ATURATS I ATURADES I PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atesa la situació de patiment en la que viuen moltes persones i famílies 
vilanovines que han perdut la feina o la possibilitat de tenir algun tipus d’ingrés 
per a mantenir els seus mínims vitals (alimentació, llum, aigua, fer front a les 
despeses del lloguer o hipoteca). 
 
Atès que les famílies davant la sobrevinguda precarietat econòmica  arriben a 
tenir enormes dificultats per a fer front a les càrregues impositives i 
contributives municipals obligades, com pot ser, el rebut de l’IBI, la taxa 
d’escombreries, el rebut de l’aigua,... que els porta a iniciar un procés de 
morositat que es va incrementant a mida que el temps passa pels recàrrecs 
afegits de fins el 20%. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de l’encàrrec de gestió 
fet a la Diputació de Barcelona segueix el procediment administratiu obligat 
per a rescabalar el deute contributiu per la via executòria d’embargament del 
compte i en el seu defecte per l’embargament dels béns propietat del titular-
contribuent. 
 



 

 

  

Atès que majoritàriament moltes d’aquests embargaments arriben a afectar a 
la única i exclusiva propietat de la unitat familiar que habitualment és 
l’habitatge on viuen i que a més molt sovint suporta una càrrega hipotecària. 
 
El Grup Municipal d’ICV presenta al Ple Municipal l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a eliminar el recàrrec per impagament 
fora de termini de les taxes i tributs per aquelles persones i unitats familiars 
que justifiquin una renda familiar insuficient per a garantir els seus mínims 
vitals. 
 
SEGON. Instar el govern municipal a no actuar per la via executòria quan 
aquesta pugui afectar l’habitatge familiar i única propietat del titular-contribuent 
d’aquelles persones i unitats familiars amb una renda familiar insuficient per a 
garantir els seus mínims vitals. 
 
TERCER. Instar el govern a trobar un acord marc d’ajornament i facilitació que 
permeti arribar al cobrament del deute generat per aquestes persones i 
famílies fins que no resolguin la seva situació de disponibilitat de recursos 
econòmics pels seus mínims vitals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Crec que... bueno, la moció, els antecedents que hem posat són molt clars.  
Ens estem trobant amb una situació de patiment social, de persones i famílies 
que estan visquent doncs a l’atur, la manca d’ingressos i bàsicament doncs en 
molts moments una situació diria jo social i psicològica d’impacte important.  I 
a això, si li afegim que bàsicament quan no tens ingressos, per bé o per 
malament doncs deixes de pagar moltes de les qüestions: el subministrament 
elèctric, el subministrament de l’aigua, i evidentment pues segurament els 
tributs municipals, es va generant doncs aquest impagament, que ademés 
doncs està recarregat, i que ademés doncs arriba quan per obligació arriba el 
procediment administratiu que ha de fer que hi hagi doncs la via executòria i 
arriba a la família la comunicació de que se li embarga a lo millor l’únic bé que 
disposa en aquell moment, que és el seu habitatge.   
 
Entenem que aquesta situació doncs moralment, en aquests moments de crisi 
i de dificultat que estan visquent les persones, doncs hem de posar remei, 
no?, i en aquest sentit doncs instem a que sigui possible no fer-se aquest 



 

 

  

recàrrec i que sigui possible doncs no arribar a aquesta via executòria i a que 
facilitem a aquestes persones i les famílies doncs la possibilitat de 
l’ajornament i la negociació amb els nostres serveis evidentment 
administratius i a través del que s’escaigui, perquè aquestes famílies que 
estan sense recursos no sigui tocada l’única propietat i no sigui embargada o 
anotada en el registre de la propietat aquest embargament. 
 
En tot cas sí que el regidor Gargallo aquest matí m’ha trucat i m’ha proposat 
algunes transaccionals que en tot cas ell explicarà i que li diré doncs el meu 
parer. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Entenc en tot cas el propòsit de la moció, l’ànima de la 
moció en tot cas per part del govern la compartim totalment al 100%.  En tot 
cas vull puntualitzar una sèrie de qüestions merament tècniques en algun cas, 
en altre també possiblement mancances per part nostra que en tot cas 
intentarem veure si podem suplir, i la primera de totes és que nosaltres estem 
per sota del que lo és la Llei general tributària.  La Llei general tributària, des 
del punt de vista administratiu, és la que marca el marc legislatiu a l’hora de 
plantejar els tributs als procediments administratius, als procediments de 
recàrrecs i en tot cas els que fagin referència a la via executòria, i per tant 
nosaltres en cap moment no podem plantejar una legislació municipal a mida 
respecte una situació donada, que a pesar de que nosaltres entenem que és 
una situació complexa la dels desnonaments i aquest tipus de criteris, pues 
realment no podem facultar que realment sigui el planteig per part de 
l’Ajuntament.   
 
En segon terme, comentar-lis que des del punt de vista tècnic s’hauria de 
definir més bé lo que és la renda familiar insuficient, perquè entenem des del 
punt de vista de la possibilitat de pagament o no respecte l’IPREM o qualsevol 
altre paràmetre que ens pugui dir respecte aquesta hipoteca o aquests 
pagaments, que seria quin import, pues hauríem de en tot cas fixar-lo. 
 
Respecte al punt tercer, cap mena de problema.  Possiblement, i tal com 
comentava justament avui, per part de nosaltres, per part del govern, i si se’n 
recorda vam fer una aplicació d’un nou Pla marc amb la Diputació, en la qual 
nosaltres vam poder afegir que pràcticament tothom que tingués unes deutes 
fins a 3000 euros pogués adreçar-se a l’Ajuntament i que es poguessin 
aplaçar fins a dos anys aquestes deutes.  No em consta que hi hagi hagut cap 



 

 

  

mena de problemàtica al respecte, referent a aquests ajornaments, però sí 
que és possible que en tot cas, a l’hora de notificar poguéssim plantejar el que 
realment es poguessin tenir aquests criteris d’ajornaments i hi hagi 
desconeixement per part dels ciutadans que realment es pugui fer justament 
aquest tipus d’ajornaments. 
 
Per tant, jo en tot cas li proposo transaccionar el primer i el segon és: “instar el 
govern de l’Estat”, ja que nosaltres via municipal no podem ser els que 
realment plantegem treure recàrrecs d’uns o altres ciutadans, o d’unes 
situacions o altres, i el segon punt és exactament el mateix:  “instar el govern 
de l’Estat a no actuar en via executòria”.  També li he de comentar que el 
municipi, a nivell municipal, nosaltres no executem generalment vivendes.  Les 
deutes que hi han són petites i l’únic que fem és anotacions d’embargament 
en tot cas a nivell d’immobles i no ho fem via executiva. Per una deuda de 
3.000, 5.000 euros no es subhasta un immoble, com vostè comprendrà; a 
nivell ni jurídic ni processal, ni de despesa no es podria portar a terme.  Per 
tant, no és el cas nostre que es vulgui plantejar en el tema de la vivenda 
habitual justament aquesta situació. 
 
En tot cas li demano que en el primer i segon em plantegi la transaccional, i en 
lo que és el punt tercer, si vol afegir en tot cas que en termes de notificació 
intentem notificar o donar a conèixer lo màxim possible aquest tipus 
d’ajornaments per part de la institució, no tindria cap mena de problema a 
afegir o plantejar aquesta transaccional vostè. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, entenc que el que m’està dient és que el govern municipal, pel 
procediment administratiu no pot, diem-ne, eliminar el recàrrec d’impagament 
per un costat, i que tampoc pot no actuar per la via executòria quan hi ha un 
impagament, i que per tant això requereix d’una modificació en tot cas del 
govern de l’Estat i no sé si requereix també enviar-ho al Congrés dels Diputats 
aquest mateix canvi.   
 
En tot cas al primer i al segon punt li admetrem la transaccional, instant al 
govern municipal a que fagi explícit al govern de l’Estat doncs aquestes 
peticions de canvi en aquest cas per a aquestes qüestions tant del recàrrec, 
per un costat, com de no actuar en via executòria en el supòsit que 
determinem. 
 
Pel que fa al tercer punt, ens agradaria, i en tot cas en Comisió Informativa 
que treballem i plantegem que aquesta comunicació sigui general.  Perquè el 
que està passant, i sí que coneixem, doncs que hi han ciutadans que 
s’adrecen al nostre Ajuntament, via perquè tenen major facilitat d’adreçar-se 



 

 

  

davant d’una circumstància d’impagament o de deute amb l’Ajuntament, i es 
pot, i sabem que s’ha fet sempre, renegociar doncs el pagament ajornat, i que 
en aquest cas es dóna dos anys de termini, i si és necessari més, perquè no 
sabem quant durarà aquesta crisi i la situació en la que ens trobarem, i per 
tant no sé si són dos anys o pot ser quelcom més.  Però en tot cas el que és 
necessari és que ho sàpiga tota la ciutadania que es pugui trobar en el supòsit 
que diem.  I quan parlem de mínims vitals, la veritat és que no m’atreveixo a 
posar cap xifra de què és el mínim vital, però és que la situació és que hi han 
famílies que no arriben a final de mes, que molt justament poden pagar 
l’alimentació, i sinó mirem la llarga cua que tenim a Serveis Socials, que no 
poden pagar ni el subministrament elèctric; aquestes situacions, realment 
quan ens trobem amb un cas d’aquests, doncs determinem clarament que 
com a Ajuntament no els estarem demanant que puguin posar-se al dia i que 
s’exerceixi una via executòria i possible embargament, encara que sigui 
registrant en el Registre de la Propietat, perquè crec que hem de ser molt més 
sensibles a aquest patiment social.  I encara que realment finalment 
l’Ajuntament no fagi l’embargament, simplement rebre una notificació a casa 
teva quan estàs en aquesta situació de que t’embargaran, i així consta i que 
va al registre aquest embarg, pues home, no agrada i ho passes malament i 
crec que hauríem de mostrar aquesta major sensibilitat municipal. 
 
En tot cas li accepto les transaccionals i que estudiem clarament com de 
forma general es comunica que qualsevol ciutadà o família que es trobi en 
aquesta situació pugui adreçar-se i fer aquest acord marc per al pagament 
dels seus impostos. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, per tant s’accepta la transaccional proposada i amb els punts que la 
senyora Sánchez acaba de concretar.  
 
Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Bé, només per dir que el grup municipal de la CUP hi votarà a favor.  La 
regidora Sánchez entenem que ja ha defensat prou bé, ja ha explicat tots els 
motius.  El que sí que m’agradaria fer és un incís sobre el funcionament de 
Ple.  Avui portem moltes mocions, hi han moltes transaccionals.  En aquest 
Ple abans teníem la costum, la bona costum de passar les transaccionals –i 
ho dic per tots plegats, eh?, vull dir, no només el govern sinó fins i tot 
nosaltres-, abans es passaven per escrit, aquí es fan ara a veu.  Hi han 
transaccionals complicades com la que hem tingut abans, que hem perdut 
cinc o deu minuts per acabar d’entendre que era la transaccional.  En tot cas 



 

 

  

ja ho parlarem en Junta de Portaveus, però sí que ens agradaria demanar una 
mica d’esforç de tots, eh?  Nosaltres els primers que segurament abans ho 
fèiem i ara no ho fem, i mirar de les transaccionals passar-les a tots els grups i 
que tots la puguem llegir i entendre, encara que sigui... si pot ser el dia abans 
millor, però si és a l’entrada del Ple que com a mínim sapiguem exactament 
què estem votant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyor Font.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, molt breument, degut a les hores que són de la nit.  Per anunciar que 
el vot del grup municipal Popular serà favorable en aquesta moció i creiem 
que els temps difícils que estem visquent, sobretot els ciutadans, qualsevol 
facilitat que li doni l’Ajuntament als ciutadans perquè puguin pagar els 
impostos sense que siguin embargats, sempre serà bona rebuda.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Per posicionar el grup socialista també a favor d’aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
“PRIMER. Instar el govern de l’Estat a eliminar el recàrrec per impagament 
fora de termini de les taxes i tributs per aquelles persones i unitats familiars 
que justifiquin una renda familiar insuficient per a garantir els seus mínims 
vitals. 
 



 

 

  

SEGON. Instar el govern de l’Estat a no actuar per la via executòria quan 
aquesta pugui afectar l’habitatge familiar i única propietat del titular-contribuent 
d’aquelles persones i unitats familiars amb una renda familiar insuficient per a 
garantir els seus mínims vitals. 
 
TERCER. Instar el govern a trobar un acord marc d’ajornament i facilitació que 
permeti arribar al cobrament del deute generat per aquestes persones i 
famílies fins que no resolguin la seva situació de disponibilitat de recursos 
econòmics pels seus mínims vitals i que l’Ajuntament faci la màxima difusió 
per informar la ciutadania de la possibilitat d’un ajornament en el pagament de 
les taxes i tributs.” 
 
 

 28.  MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ AMB LA PLANIFICACIÓ AL 
PORT DE VILANOVA. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Amb l’aprovació del Pla Especial del Port, l’any 2007, la ciutat es va dotar d’un 
instrument que ha de permetre de marcar-nos unes premisses per a la 
planificació de les diverses activitats actuals i futures, i per incrementar la 
relació de la ciutat amb el Port, tot garantint l’existència d’espais públics i 
també potenciar l’activitat econòmica que permet una instal·lació singular al 
front marítim català. Aquest Pla Especial del Port va ser fruit d’un procés de 
participació ciutadana. 
 
La Plaça del Trajo de Garbí és un dels elements que ha d’ajudar a aquesta 
dinamització, alhora que ha de garantir una relació de la ciutadania amb 
l’espai públic i el seu Port. És precisament sobre aquesta Plaça on la ciutat es 
pot dotar d’elements que l’ajudin a cercar i avançar cap a un turisme de 
qualitat, a través d’una proposta d’ordenació del conjunt d’activitats que 
finalment puguin ubicar-s’hi. Alhora cal que es garanteixi que la Plaça tingui 
també suficients espais lliures per al públic i per als  usos ciutadans, amb la 
voluntat de defensar que l’espai públic és l’espai de tots. 
 
Hem estat informats que hi ha una proposta d’ordenació per part de Ports que, 
tot i ser del coneixement de l’equip de govern, no ha estat encara validada per 
la resta de forces municipals ni per la ciutadania. L’ordenació d’aquesta plaça 
pot suposar una oportunitat econòmica per a la ciutat però també una 
oportunitat d’incoprporar un nou espai públic de qualitat que posi en més valor 
la nostra façana marítima   
 
És per això, davant de qualsevol proposta que l’empresa Ports de la 
Generalitat pugui impulsar de cara a una ordenació més definitiva de l’espai 



 

 

  

en vistes a poder fer les concessions d’activitats que dinamitzin la zona, 
aquesta hauria de respectar aquestes premisses bàsiques en relació a l’espai 
públic que van ser debatudes i recollides en el Pla Especial del Port, i garantir 
un mínim procés de participació. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a obrir un procés de participació en 
relació a qualsevol proposta que s’impulsi a la plaça del Trajo de Garbí, amb 
els mecanismes que s’acordin. 
 
SEGON. Sol·licitar al govern municipal que en relació a les negociacions 
corresponents amb l’empresa Ports de la Generalitat, incorpori a la proposta 
d’ordenació la necessitat de preveure suficients espais lliures a la plaça per a 
usos públics.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Seré breu i concís.  Assabentats que s’està en negociació 
amb Ports de la Generalitat per concretar una proposta d’ordenació a la plaça 
del Trajo de Garbí, des del grup municipal socialista el que demanem és una 
proposta de participació i sobretot de compliment i que en aquesta negociació 
que es faci amb Ports, de compliment i de la garantia del tant per cent que li 
correspondria amb una plaça com a espai lliure, que no només quedi l’espai 
lliure a la zona d’aparcament, sinó que quedi una àmplia zona i oberta per al 
gaudi ciutadà.  És en aquest sentit en el que va la moció, i després a garantir 
un procés de participació mentre es faci la concessió d’aquesta zona, amb 
criteris de publicitat i transparència doncs que es pugui fer un procés de 
participació. 
 
Hi ha una proposta de transaccional del govern que acceptaríem. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyor Giribet. 
 
 



 

 

  

JOAN GIRIBET 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  En tot cas bueno, amb relació al que és la moció 
havíem... per argumentar una miqueta el plantejament i la situació en la que 
ens trobem.  Ens trobem que en aquest moment Ports, degut a la situació 
econòmica en la que ens trobem, creiem que ja ens ha plantejat una cosa 
positiva, que és l’ampliació de les concessions de les activitats que es donen 
al Trajo de Garbí amb una concessió de 10 anys, que d’alguna manera 
ajudarien a regular les activitats que aquí es fessin, per evitar el cas que hem 
tingut en l’últim any d’un plantejament de provisionalitat, diríem, que també 
d’alguna manera fa que la cosa no evolucioni. 
 
Ports planteja que en vistes de que l’èxit de l’any passat es plantegin una sèrie 
d’activitats en una més llarga concessió, amb la finalitat de que les inversions 
que allà es produeixin siguin d’una qualitat més alta i a la vegada d’una utilitat 
millor per a la ciutat, i llavorens bueno, el que es planteja... clar, en aquest 
moment de que la provisionalitat desapareix i es planteja una ubicació per 
més llarg temps, lògicament s’han de seguir uns paràmetres que el Pla 
especial del Port ja mana, no?, o d’alguna manera obliga.  Creiem que el 
procés participatiu important es va realitzar durant el Pla Especial, durant 
l’elaboració del Pla Especial, que hi va haver un... em sembla que va durar 
aproximadament durant un periode d’uns tres anys, si no m’equivoco, en el 
que es va redactar i es va seguir aquest procés participatiu, i pensem que en 
aquest moment estem... no el procés participatiu, eh?, parlo del total em 
sembla, l’elaboració del Pla i durant aquesta elaboració suposo que es va 
produir el procés i això, eh? 
 
Llavors plantejàvem que en aquest moment, que la situació és molt similar, el 
que estem és un Pla especial, que lògicament s’ha de complir en tots els 
aspectes que el propi Pla d’alguna manera indica, sí que creiem que Ports, el 
que planteja en aquest moment és una sèrie de propostes que sortiran d’un 
concurs que plantegen ells per veure què és el que es pot d’alguna manera 
ubicar al Trajo de Garbí, que a la vegada obligaran a presentar un Estudi de 
Detall, que és una figura urbanística que haurem d’alguna manera també 
aprovar definitivament en aquest Ple. 
 
Nosaltres el que proposem és que estem d’acord amb que aquest procés 
participatiu es realitzi, però en base a algunes propostes ja existents i que 
tinguem algo sòlid amb el qual puguem debatre.   
 
La proposta que hem fet de transaccional que em sembla que en aquest 
moment s’ha acceptat, si no m’equivoco, senyor Llobet, és que durant la 
presentació, a la fase inicial, o entremig de la fase inicial d’aprovació de 
l’estudi de detall, en el periode d’al·legacions que hi ha, a part de les 



 

 

  

al·legacions que pugui haver esperant l’aprovació definitiva per part del Ple, es 
pugui també iniciar o realitzar aquest procés participatiu, que podria ser... en 
tot cas crec que ho podríem acabar de concretar en algunes comissions 
informatives, però mitjançant a lo millor el consell assessor del barri de Mar fer 
algunes sessions participatives amb la gent i amb tota la gent que vulgui 
participar, no? 
 
Creiem que seria el que nosaltres proposàvem i si sembla bé, en aquest 
aspecte votarem favorablement.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Per tant entenc que tenim sobre la taula la 
moció amb aquesta transacció proposada pel govern que s’acceptaria.  
 
Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Doncs com queda al final exactament?  Que hi haurà un procés participatiu 
quan... 
 
ALCALDESSA 
 
Entre l’aprovació inicial i l’aprovació final. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Proposem que en el moment en què tinguem ja una proposta de Ports, perquè 
clar, ara també estaríem parlant en base a algo que tampoc sabem com està.  
Quan tinguem una proposta que aquesta proposta obligarà a presentar un 
estudi de detall que haurem d’aprovar tot aquest Ple, en aquell moment es faci 
aquest procés participatiu i a més a més puguem també opinar tots sobre la 
proposta que se’ns plantegi. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Matisar que és una modificació de l’acord primer on diu: “qualsevol proposta 
que s’impulsi és especificant amb l’Estudi de Detall que es presenti a tràmit”. 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, alguna paraula més sobre aquest punt?  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, només per manifestar el nostre suport a la moció.  Nosaltres ja havíem vist 
que el Pla Especial del Port ja inclou aquesta part com a activitats turístiques i 
per lo tant correspon esperar a l’Estudi de Detall està bé que n’hi hagi un 
procés participatiu.  Nosaltres donarem suport sempre també d’alguna manera 
accentuada que estem parlat també per l’altra banda i no ens hem d’oblidar en 
donar oportunitats per impulsar l’activitat econòmica i la creació de llocs de 
treball.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, si no hi han més paraules passem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat diu el següent: 
 
MOCIÓ DEL PSC EN RELACIÓ AMB LA PLANIFICACIÓ AL PORT DE 
VILANOVA 
 
Amb l’aprovació del Pla Especial del Port, l’any 2007, la ciutat es va dotar d’un 
instrument que ha de permetre de marcar-nos unes premisses per a la 
planificació de les diverses activitats actuals i futures, i per incrementar la 
relació de la ciutat amb el Port, tot garantint l’existència d’espais públics i 
també potenciar l’activitat econòmica que permet una instal·lació singular al 
front marítim català. Aquest Pla Especial del Port va ser fruit d’un procés de 
participació ciutadana. 
 
La plaça del Trajo de Garbí és un dels elements que ha d’ajudar a aquesta 
dinamització, alhora que ha de garantir una relació de la ciutadania amb 
l’espai públic i el seu Port. És precisament sobre aquesta plaça on la ciutat es 
pot dotar d’elements que l’ajudin a cercar i avançar cap a un turisme de 
qualitat, a través d’una proposta d’ordenació del conjunt d’activitats que 
finalment puguin ubicar-s’hi. Alhora cal que es garanteixi que la Plaça tingui 
també suficients espais lliures per al públic i per als  usos ciutadans, amb la 
voluntat de defensar que l’espai públic és l’espai de tots. 
 



 

 

  

Hem estat informats que hi ha una proposta d’ordenació per part de Ports que, 
tot i ser del coneixement de l’equip de govern, no ha estat encara validada per 
la resta de forces municipals ni per la ciutadania. L’ordenació d’aquesta plaça 
pot suposar una oportunitat econòmica per a la ciutat però també una 
oportunitat d’incorporar un nou espai públic de qualitat que posi en més valor 
la nostra façana marítima   
 
És per això que,davant la proposta que l’empresa Ports de la Generalitat 
pugui impulsar de cara a la urbanització i ocupació de l’espai en vistes a poder 
fer les concessions d’activitats que dinamitzin la zona, aquesta ha de 
respectar aquestes premisses bàsiques en relació a l’espai públic que van ser 
debatudes i recollides en el Pla especial del Port. Però resta la tramitació d’un 
estudi de detall amb les propostes d’ordenació de volums, materials i impacte 
paisatgístic de les instal·lacions a fer, als que voldríem obrir i garantir un mínim 
procés de participació. 
 
Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista aquest Ple de 
l’Ajuntament ACORDA: 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a obrir un procés de participació amb 
relació als estudis de detall que es presentin a tràmit, respecte a la plaça del 
Trajo de Garbí, amb els mecanismes que s’acordin. 
 
SEGON. Sol·licitar al govern municipal que amb relació a les negociacions 
corresponents amb l’empresa Ports de la Generalitat, incorpori a la proposta 
d’ordenació la necessitat de preveure suficients espais lliures a la plaça per a 
usos públics.” 
 
 

  29.  MOCIÓ DEL PSC PER UN PLA DE NOUS APARCAMENTS DE 
BICICLETES. 

  
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’ús de la bicicleta a la nostra ciutat ha augmentat molt considerablement els 
últims anys. Des de l’ajuntament cal seguir acompanyant, i afavorint, aquest 
creixement.  
 
Entre d’altres mesures, una de les accions més clares en favor de la promoció 
de l’ús de la bicicleta ha estat la col·locació de nous d’aparcaments. Amb tot, 
sempre hi ha mancances.  
 



 

 

  

Ningú discuteix que els aparcaments són un element indispensable pel foment 
de l’ús de la bicicleta. És per això que aquest no pot ser considerat com un 
element accessori, sinó fonamental.     
 
Tot i que d’aparcaments n’hi ha molts, més d’un centenar, repartits arreu del 
nucli urbà, encara existeixen indrets estratègics, com places i espais d’interès 
turístic, que no disposen de cap opció d’aparcament per a bicicletes.  
 
Per tot això proposem l’adopció del següent 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Que s’impulsi un pla de col·locació de nous aparcaments per a 
bicicletes en base a una partida específica inclosa en el pressupost municipal 
per l’any 2013. Aquesta partida hauria de permetre la compra d’un mínim de 
30 aparcaments.  
 
SEGON. Que els nous aparcaments es prioritzin en base a la concurrència i 
l’interès turístic.  
 
TERCER. Que aquest pla sigui debatut en el marc de la comissió informativa 
de Serveis a la Ciutat i que, paral·lelament, s’articuli algun mecanisme de 
“crida ciutadana” perquè tothom qui ho desitgi pugui suggerir emplaçaments 
on col·locar-hi un nou aparcament per a bicicletes.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies.  Diria apel·lant al sentit pràctic d’un insigne vilanoví exalcalde, 
convindran amb mi que la moció s’explica per ella mateixa.  Per tant, res més 
a afegir. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Ara m’ha descol·locat, eh?, senyor Carbonell.  Aviam, no podem votar a favor 
una moció que ens condiciona econòmicament, encara que sigui poc.  Deixi’m 



 

 

  

que m’expliqui, perquè la moció s’explica per si sola, però la resposta li hauria 
de donar jo una mica més extensa. 
 
Que hipotequi econòmicament el pressupost del 2013, encara que sigui una 
partida petita.  Vostè ens demana 30 aparcaments a 400 euros són –això 
sembla l’un, dos, tres-, són 12.000 euros que ens surt i amb la possibilitat 
d’aparcar 240 bicicletes, si els aparcaments són de 8 places. 
 
A dia d’avui el que es va fent és, en totes les zones que es permet la 
col·locació d’aparcabicis fixes, es van substituint els mòbils i es van 
recuperant.   Tenim en stock per aparcar en diferents: de tres, de quatre, de 
cinc, un de deu... tenim per aparcar fins a 100 bicicletes, en stock a la brigada, 
estan guardats.  La meva proposta és: escolti’m, parlem-ho... em sap greu, 
perquè vostè senyor Carbonell no està a la Comissió Informativa, i és per això 
perquè ara la proposta que ara li faré serà aquesta.  Retiri la moció, parlem-ho 
en Comissió Informativa.  En tenim 100 d’aparcaments.  Miri, no sé si l’any 
que ve podrem encabir-ho o no encabir-ho, un pressupost ja es veurà, perquè 
s’està treballant en la Comissió econòmica. 
 
D’entrada tenim aquests en stock que són per... que ens donen cobertura per 
aparcar 100 bicicletes.  També suposo que serà coneixedor que els seus 
companys que sí que vénen a la Comissió li hauran explicat que estem a punt 
de tirar endavant un projecte amb Formació i Treball que permetrà tenir un 
aparcament gran a la plaça de l’estació i ja es va treballant en això, en 
iniciatives que d’entrada no ens hipotequin una partida pressupostària per 
petiteta que sigui.  Doncs la meva proposta és aquesta, retiri-la perquè tenim 
un stock, home, considerable, i home, i lo de l’efecte crida no cal, perquè cada 
cop que ens truquen i ens demanen aparcabicis, en la mesura del possible 
sempre intentem donar cobertura.  Gràcies. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, d’acord.  Aquí del que es tracta és de fixar, diguem-ne, els aparcaments 
allà on es necessiten.  Ho dic perquè de vegades es produeix una certa 
mobilitat per usos diversos, demandes diverses i necessitats diverses.  
Aleshores, parlem-ho, del que es tracta és de consolidar els que ja hi han, i si 
fes falta ampliar en aquells espais on clarament en fan de falta.  Penso en 
algunes places específiques que passen els anys i realment entre tots plegats 
encara no n’hem aconseguit posar, malgrat les campanyes de compra 
d’aparcaments importants que s’havien fet en el passat.  Per tant sí, parlem-ho 
en Comisió Informativa.  Ja mirarem d’autoconvidar-nos.  Fins ara. 
 
 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant la deixem sobre la taula. 
 
La moció es deixa sobre la taula. 
 

  30. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CONVOCATÒRIA D'UN 
REFERÈNDUM D'AUTODETERMINACIÓ. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El recent procés electoral, convocat de forma anticipada després de la 
mobilització massiva d'una part important de la societat catalana el passat 11 
de Setembre, ha estat viscut i entès per totes les forces polítiques que hi han 
concocrregut com un procés electoral plebiscitari. Dels seus resultats se n'ha 
d'extreure doncs la postura majoritària de la soceitat catalana entorn de la 
necessitat o no de convocar un referèndum d'autodeterminació que plantegi la 
continuïtat o no de Catalunya dins de l'Estat Espanyol. 
 
Vistos els resultats, doncs, i d'acord amb els posicionaments programàtics 
públics dels partits que hi han concorregut i obtingut representació, 87 diputats 
estarien a favor de la convocatòria i 48 hi estarien en contra. Des de la CUP 
entenem clau, de nou, la pressió d'ajuntaments i societat civil perquè el 
caràcter plebiscitari d'aquestes elecciones no quedi arraconat per visions 
interessades. 
 
A nivell municipal, a Vilanova els vots a les opcions defensores del 
referèndum d'autodeterminació sumen un total de 18.904 favorables a fer una 
consulta democràtica, front als 11.135 vots que s'oposen a l'exercici d'aquest 
dret. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposa al Ple l'adopció del següent  
 

ACORD 
 
“Instar el Parlament de Catalunya a preparar la convocatòria d'una consulta 
democràtica vinculant sobre la independència de Catalunya en el transcurs 
dels propers dos anys, i mostrar així el suport d'aquest ajuntament a 
l'esmentada convocatòria.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 



 

 

  

 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, els resultats electorals del passat 25-N, entre d’altres coses van 
revelar que les formacions polítiques que opten al Parlament català per la 
celebració d’una consulta són majoritàries.  Dels 135 diputats, 87 estarien a 
favor de la convocatòria i 48 la rebutjarien.  I en àmbit local, si ens fixem a 
Vilanova, ha recollit gairebé 19.000 vots que aposten pel referèndum, davant 
dels 11.000 que s’hi oposen.   
 
Així que un cop més des dels municipis podríem servir de palanca per fer 
presió i forçar des dels ajuntaments la celebració d’aquesta consulta 
d’autodeterminació.  Que els ciutadans expressin la seva voluntat de 
configurar-se en una forma o altra com a país no hauria de ser un dret 
qüestionable, sota cap circumstància, i a més tenim pressa per poder exercir-
lo.  És per això que instem el Parlament a preparar la convocatòria d’una 
consulta vinculant sobre la independència de Catalunya en els propers dos 
anys i demanem que l’Ajuntament de Vilanova es posicioni obertament a 
aquesta voluntat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Rius.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Per manifestar que el govern votarà 
favorablement aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, votarem favorablement.  Entenem que és un 
suport al dret a decidir.  El nostre partit ha manifestat que està a favor 
d’aquest.  En tot cas hem plantejat un canvi que no s’ha acceptat, però bueno, 
del redactat.  Ens hagués més agradat “l’autodeterminació de Catalunya”.  No 
ha estat acceptada, però bé, votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 



 

 

  

 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, per anunciar el nostre vot en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Més enllà de les sumes i restes de l’exposició de motius que no compartim, 
perquè no sé si se n’han de sumar 20 més o restar-ne 13, però en qualsevol 
cas en coherència amb el que ha defensat sempre el grup socialista a 
Vilanova, el nostre vot serà favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte el vot en contra del 
Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 VOTS 
  Vots en contra: PP = 3 VOTS 
 

  31. MOCIÓ DE LA CUP PER DEMANAR L’ANUL·LACIÓ DEL 
CONVENI URBANÍSTIC AMB ELS PROPIETARIS DE PART DELS 
TERRENYS DE LA MASIA D’EN DIMAS. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
A la zona coneguda com la Masia d’en Dimas, que pertany al sector de l’Ortoll 
I segons el PGOU actual, hi ha una superfície important dedicada a 
equipaments municipals. En aquesta zona hi havia d’anar una nova 
comissaria de la policia local i es va fer una cessió d’una part dels terrenys per 
a usos religiosos a la comunitat musulmana. 
 
Per poder tirar endavant aquests dos projectes es va fer un conveni urbanístic 
amb part dels propietaris d’aquest solar en el qual feien la cessió anticipada 
d’aquests terrenys a l’Ajuntament a canvi del reconeixement de drets 
urbanístics en el futur desenvolupament de l’Ortoll I. 
 



 

 

  

Actualment, degut a la situació econòmica de l’Ajuntament i de les institucions 
en general, no sembla que hagi de tirar endavant el projecte de la nova 
comissaria de la policia local a curt o mig termini i a més, sembla que des de 
la comunitat musulmana de la ciutat s’ha decidit instal·lar la nova mesquita en 
un altre indret de la ciutat. A això hi hem d’afegir que s’ha obert a la ciutat el 
procés per a l’elaboració d’un nou PGOU i aquests drets urbanístics podrien 
condicionar el debat, ja que suposaria augmentar les càrregues urbanístiques 
que ja pesen sobre l’Ortoll de cara a una possible requalificació de la zona. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i 
la Geltrú proposa al ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faci els tràmits necessaris per 
anul·lar el conveni urbanístic signat amb els propietaris dels terrenys de la 
Masia d’en Dimas.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, la moció aquesta la vem plantejar quan va sortir el tema que hem 
aprovat abans del canvi d’usos per a la nova mesquita o pel projecte de nova 
mesquita.  En aquell moment quedava alliberat els terrenys destinats a 
equipaments d’ús religiós a la zona de la Masia d’en Dimas, i tenint en compte 
que allà es va fer un conveni urbanístic amb els propietaris d’aquests terrenys 
amb els quals cedien anticipadament per a equipaments part de la zona de la 
Masia d’en Dimas, una part per a la instal·lació d’aquesta mesquita, la cessió 
al Centre Cultural Islàmic, que ara doncs si tot segueix com sembla que 
seguirà, aquests terrenys tornarien a passar a l’Ajuntament, i una altra part 
d’aquesta zona era la que fa temps hi havia el projecte de la nova comissaria.  
Sembla ser, doncs, que per problemes pressupostaris això tampoc serà així.  
 
Veient aquesta situació i tenint en compte de que aquest conveni el que 
pressuposava era donar drets urbanístics als propietaris a la zona de l’Ortoll, i 
tenint en compte que com a mínim aquest grup municipal i altres sembla que 
parlaven doncs de reformular el sector urbanístic de l’Ortoll, doncs ens 
semblava interessant de mirar de tirar endarrere aquest conveni urbanístic per 
tal de tenir les menys hipoteques possibles a l’hora de decidir entre tots, en el 



 

 

  

nou Pla general, què volem per a l’Ortoll o quin desenvolupament hi ha d’anar 
o en tot cas quin ha de ser l’ús final de tota aquesta zona. 
 
A partir d’aquí el nostre grup va demanar un informe jurídic per veure quines 
eren les possibilitats de tirar endarrere aquest conveni urbanístic.  L’informe 
jurídic tot just se’ns va fer arribar divendres.  Fins i tot diria que els grups de 
l’oposició, o jo almenys me n’he assabentat avui que no se’ls havia fet arribar.  
Per tant, i veient que tampoc és un tema que ens vingui d’un mes, doncs ho 
deixarem sobre la taula per tal de poder-ho parlar entre tots tranquil·lament i 
en tot cas al següent Ple en tornaríem a parlar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  El deixem sobre la taula. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdó, se’ns farà arribar l’informe? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
S’ha fet arribar l’informe a tothom. 
 
ALCALDESSA 
 
Ja el tenen, no? 
 
JOAN GIRIBET 
 
El teniu o no?  No? Les ordres era... perdó, eh?, no, ho dic perquè hi deu 
haver hagut algun error.  Estava previst, es va enviar i es va demanar que 
s’enviés a tots els grups polítics, eh?, perquè s’havia parlat en Comisió 
Informativa i es va fer arribar.  En tot cas hi deu haver hagut algun problema i 
el dilluns mateix el farem arribar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per informar que tot just he mirat ara la blackberry i ha arribat al migdia, no sé 
si a les 3 menos quart per correu electrònic l’informe. 
 



 

 

  

La moció es deixa sobre la taula. 
 
 

 32.  MOCIÓ DE LA CUP DE DENÚNCIA DE LA PRESSIÓ FINANCERA 
SOBRE ELS AJUNTAMENTS. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Als Països Catalans hi ha nombrosos ajuntaments amb greus situacions 
financeres. Combinació d'una gestió de la despesa en inversió via crèdit 
potser massa alta, augment de la despesa ordinària per ingressos no ordinaris 
provinents de la bombolla immobiliària, gestió poc acurada de la contenció 
pressupostària o altres raons han dut nombrosos ajuntaments a situacions de 
reducció pressupostària dràstica. Alhora, però, han de fer front de forma 
obligada al pagament de grans quantitats de diners per al retorn del crèdit, 
entre amortització del mateix i interessos.  
 
Per si fos poc, els Ajuntaments que acumulen més deute necessiten de més 
deute per poder anar pagant l'adquirit, fent que la roda de l'endeutament vagi 
ensorrant cada dia més l'economia municipal i fent pagar als i les ciutadanes 
els plats trencats del refinaçament públic dels bancs i de la gestió anterior de 
les institucions. 
 
Al final, la ciutadania està pagant les dures conseqüències d'aquestes 
retallades pressupostàries sense tenir-ne la culpa i empobrint encara més les 
realitats socials d'aquesta població. Com més deute, més retallades. Com més 
retallades, menys serveis, drets socials, prestacions, dinamització econòmica i 
foment de l'activitat. Com menys activitat, menys ingressos per fer front al 
pagament del deute. Una dinàmica que no té sentit ni visió econòmica i que 
està empobrint encara més les nostres societats.  
 
L'actual legislació, garant de la doctrina més neoliberal, obliga als ajuntaments 
a pagar el deute i els seus interessos fins i tot abans que el sou dels 
treballadors municipals. Però aquesta mateixa legislació facilita que els bancs 
i caixes, al contrari del que marca la doctrina neoliberal, s'esforcin en tractar 
els ajuntaments com a clients. És a dir, es neguen a renegociar cap deute, fer 
moratòries ni senceres ni parcials, etc.  
 
L'Ajuntament de Vilanova es troba en una d'aquestes situacions. Amb gairebé 
5 milions d'euros de retallades a efectuar en el pressupost 2013, l'Ajuntament 
de Vilanova ha de fer front enguany a gairebé 10 milions d'euros de càrrega 
financera, dels quals un 40% correspon només a interessos bancaris. Davant 
la impossibilitat, degut a la legislació vigent, d'obligar els bancs a renegociar o 
acceptar moratòries, com fan amb les empreses privades, la CUP proposa 



 

 

  

posicionar públicament l'Auntament en contra d'aquesta legislació, instant els 
bancs i l'Estat a no enfonsar més els ajuntaments endeutats aplicant 
moratòries en el pagament del deute i concedint crèdits públics a l'1% no als 
bancs privats, sinkó a les administracions en situacions financeres difícils. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP de Vilanova i la Geltrú proposa al Ple 
l'adopció del següent  

ACORD 
 
“Instar la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de 
Municipis a posicionar-se públicament i política davant de les institucions que 
correspongui en favor d'un canvi de legislació que permeti concedir 
moratòries  en el retorn del deute als ajuntaments en dificultats financeres, i 
estableixi línies de crèdit públiques a l'1% també per a ajuntaments en situació 
difícil.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, aquesta proposta fa referència a l’emplaçament públic que vam fer in voce 
diguéssim a l’anterior Ple, justament sobre quin és el tracte que estan rebent 
les administracions públiques, i en concret els ajuntaments, en relació amb la 
seva capacitat o possibilitat de negociar amb els bancs moratòries o almenys 
tenir les mateixes possibilitats que tenen les empreses privades, no?  Perquè 
per algunes coses se’ns vol fer a les administracions públiques actuar com a... 
per la gestió, per l’eficiència, pel que sigui, com a empreses privades, i en 
canvi per altres se’ns nega absolutament el dret a tenir una... a gestionar-nos 
amb relació a aquesta negociació com a tals, ni tan sols.  És a dir, ho poso 
com un exemple d’uns mínims. 
 
I entenem que els ajuntaments han de començar a qüestionar doncs una 
política, que és aquella espècie de negoci de l’Estat refinançant els bancs a 
través de presta’ls-hi cèntims a l’1%, cèntims de tots nosaltres, i fer-nos-ho 
pagar a tots plegats al 6%.  I creiem que l’espai o el mínim que pot fer aquest 
Ajuntament o aquest Ple per començar a posicionar-se en aquest aspecte és 
instar les instàncies supramunicipals de les quals n’és membre, és a dir, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM, l’Associació Catalana de 
Municipis, perquè comencin a plantejar de forma seriosa a l’Estat i als bancs 
que això s’ha de poder solucionar, perquè sinó va en detriment del propi 
creixement de l’economia, i ja no dic del propi manteniment de serveis públics 



 

 

  

i serveis socials bàsics en aquests ajuntaments.  El cas –i corregeixo a 
instàncies del regidor d’Hisenda les dades que escrivim aquí-, en tot cas no 
són 10 milions d’euros sinó 9 milions d’euros els que enguany paga... al 2013 
pagarà l’Ajuntament, si no m’equivoco, als bancs, entre interessos i 
amortització de capital, i són la meitat més o menys el que... la quantitat que 
haurà de retallar.  És desproporcionat, diguéssim.  La pressió financera que 
assumeixen les administracions públiques, siguin les raons que siguin que han 
portat a aquest endeutament, però en tot cas qui ho està pagant no són 
normalment els qui ho han generat, sinó que és el conjunt de la població, el 
conjunt del benestar, el conjunt d’una sèrie de polítiques, moltes d’elles 
bàsiques, i de les quals en depenen drets socials bàsics i adquirits que no 
estem disposats a deixar-nos prendre tan fàcilment, o almenys sense lliurar 
batalla.  I crec que una batalla que han de lliurar els ajuntaments en aquest 
sentit es fa evident que el negoci de prestar diners públics als bancs a l’1% i 
després pagar-los entre tots al 6% és una cosa injusta i per tant s’haurien de 
demanar dues coses bàsicament: la capacitat de fer moratòries en el 
pagament d’amortització de capital durant un o dos anys per deixar... sobretot 
no ensorrar els serveis públics i deixar que es facin polítiques de reactivació 
econòmica que puguin funcionar, i de l’altra demanar que si l’Estat té la 
capacitat per prestar diners públics a l’1% a entitats bancàries que han fet el 
que han fet, diguéssim, i que són privades, que tingui també com a mínim la 
decència de prestar-nos els nostres diners a nosaltres com a mínim a l’1%, 
no?, ja no dic que ens els transfereixi, que seria lògic, ens pertanyen, bueno, o 
pertanyen a l’Estat espanyol, i que ens els transfereixi, si no al 0% a l’1%, 
almenys –i és una proposta moderada, eh?-, que si no de forma amb tot el 
que necessitem, com a mínim fer una combinació de vàries coses que ens 
permetin rebaixar la presió financera, no haver d’efectuar tantes retallades i 
tenir un tracte més just.  És a dir, és el mateix que estan rebent, que se’ls 
permet a les empreses, diguéssim, la capacitat lliure de negociar com a mínim 
amb els bancs moratòries.  És a dir, que les empreses abans d’ensorrar-se, 
diguéssim, els bancs poden renegociar crèdits a més llarg termini, etc. 
 
Aquesta capacitat, via reforma constitucional i via tot l’entramat legal, 
diguéssim, que s’ha construït o que ja existia i a més s’ha reforçat durant 
aquests anys de crisi, anul·la aquesta possibilitat per absolut, per a les 
administracions públiques, perquè bàsicament si tenen la garantia de l’Estat i 
l’obligació de les administracions públiques a pagar als bancs abans que res 
en aquest món, és impossible que un banc s’assegui a negociar, no?  Vull dir, 
bàsicament no té cap mena d’alicient per negociar, perquè no existeix el lliure 
mercat, no existeix, no funciona el lliure mercat en relació amb les 
administracions públiques.  Més o menys pot existir amb relació entre privats i 
bancs, però a les administracions públiques ens diu no, o sigui això per tant és 
certament injust que se’ns obligui a tot i no tinguem dret a res i que això a més 
a més ho estiguin pagant tot el conjunt de ciutadans. 



 

 

  

 
Per tant, és una petició que entenem nosaltres molt raonable, que és el mínim 
al que s’hauria d’estar treballant i caminant.  Que nosaltres ho podem fer en el 
marc del Ple municipal, que el Ple municipal ho pot fer en el marc de la 
Federació de Municipis, que és la trajectòria normal d’una reivindicació 
entenem més que legítima i més que raonable en aquests moments. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Estem d’acord en que els ajuntaments pateixen en 
aquest moment una greu situació financera degut a la minoració d’ingressos, 
la morositat creixent i la mancança de finançament a curt i a llarg termini en 
aquest moment.   
 
Tot s’ha de dit que també existeixen ajuntaments que en aquest moment, amb 
la gestió efectuada i el rigor pressupostari han portat a terme unes finances 
municipals molt més sanejades i per part de la seva necessitat financera en 
aquest moment respecte a tercers, planteja una certa autonomia que 
naturalment en aquests moments de crisis deixi plantejat tindrà certa capacitat 
per acollir els temes socials i altres qüestions que nosaltres en aquest moment 
no podem fer. 
 
Com vostè diu ben clarament, en el nostre cas tenim la vora de 9 millons 
d’euros, que li puc dir que representa pràcticament el 13,28% dels nostres 
ingressos.  Això vol dir que tenim un pressupost del 2013, al meu entendre, 
per aquestes xifres, totalment hipotecat.  I per lo que veig a les xifres dels 
pròxims 10 anys serà més o menys semblant a aquestes xifres que estem 
parlant en aquest moment.  Per tant, en aquests moments de necessitat 
social, l’haver tingut una situació més sanejada ens hauria pogut afrontar una 
situació de crisis que patim a la ciutat amb més dinamisme i enteresa que no 
és la que podrem portar, malauradament, com podem veure en aquest 
moment.  No obstant, comentar-li que per part d’aquest govern també hem fet 
contactes amb diferents entitats financeres per poder efectuar lo que és 
increments de terminis de pagaments i operacions de novació de préstec, i tal 
com han anticipat a la Comissió pues estem en tot cas amb possibilitat 
d’arribar a acords amb algunes entitats financeres.   
 
Naturalment estem d’acord amb l’ànima de la moció.  Entenem que la situació, 
sobretot en el tema de les administracions públiques, i més donat en el tema 
de l’ICO que vam comentar en el seu moment, de que el préstec en tot cas la 



 

 

  

concessió en un 1% respecte al 6 i mig o el 6’25 que crec recordar que ens va 
plantejar per part de l’Estat, enteníem que era excessivament gravós en 
aquests moments. 
 
També en tot cas li vull plantejar un tema tècnic a nivell financer.  Que sàpiga 
que el problema que hi ha no és que realment hi hagi préstecs a l’1%.  L’1% 
només l’està prestant el Banc Central Europeu, que és l’únic que està donant 
aquests dipòsits perquè interbancari està totalment tancat, ja que la nostra 
prima de risc en aquest país per un problema de deute lo tenim realment 
bastant fotut si volem demanar deute en el mercat lliure.  Per tant, sí que 
realment en aquests dipòsits que està fent el Banc Central Europeu com a 
mínim seria recomanable per part de l’Estat que no intentés guanyar 
justament en els municipis o en altres administracions justament aquestes 
cantitats o aquests diferencials que tampoc tenen gaire lògica que s’estiguin 
plantejant.  Per tot això i en tot cas comentant els breus comentaris que ha fet, 
en tot cas nosaltres, per part del nostre govern farem pròpia la seva proposta i 
donarem el vistiplau a la seva moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per manifestar absolutament el nostre acord, la votació favorable.  Perdoneu, 
les hores ja no em donen... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  També expresarem el nostre posicionament favorable, però sí que 
volia fer un parell o tres de consideracions, no?  Una primera és que ens ha 
satisfet l’exposició de motius –no tota- que presenta la CUP en aquesta moció, 
perquè jo crec que en els primers paràgrafs hi ha la clau de volta del problema 
que estem tractant, no?, que parla d’una combinació de la gestió de la 
despesa en inversió via crèdit, diu “potser massa alta”, nosaltres li trauríem el 
“potser” i afirmaríem “massa alta”.  “Augment de la despesa ordinària per 
ingressos no ordinaris provinents de la bombolla immobiliària”, “gestió poc 
acurada de la contenció pressupostària o altres raons”.  És a dir, que fa una 
diagnosis de quin és el motiu pel qual estem aquí, perquè al final els diners 
que hem de tornar als bancs no és perquè ens els han obligat a demanar, sinó 



 

 

  

perquè s’han demanat per fer unes coses o unes altres.  Per a algú potser 
amb encert, per a d’altres potser amb menys encert.  Primera consideració. 
 
Segona consideració.  Ja l’ha fet el senyor Gargallo, per tant me l’estalvio, la 
de l’1%, que és un tipus d’interès interbancari, per tant no és un tipus d’interès 
que l’Estat deixi recursos a les entitats bancàries. 
 
Però encara una tercera consideració.  El tipus d’interès dels crèdits oficials 
que es donen a les entitats públiques no són tipus d’interès capritxosos, ni són 
per gravar les entitats municipals, sinó precisament –i ho deia el senyor 
Gargallo- com la prima de risc és la que és, i el cost del diner per a l’Estat és 
el que és, i és molt elevat, necessàriament l’Estat quan presta diners, que a la 
seva vegada té que demanar prestats i per tant té que demanar un preu, 
doncs lògicament té que demanar com a mínim el mateix preu i inclús una 
mica superior per tal de finançar les despeses de gestió que tot això pugui 
representar. 
 
Dit tot això, escolti’m, tot lo que sigui doncs que hi hagin moratòries per al 
pagament dels crèdits, que s’aconsegueixi l’1% d’interès... escolti’m, 
encantats de la vida.  Siguem conscients, és un brindis al sol, però en 
qualsevol cas el que no farem serà votar-hi en contra.  Per tant, donarem el 
nostre suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Senyora alcaldesa, moltes gràcies.  Per posicionar també favorablement el 
grup socialista, tot i que òbviament no em vull allargar molt, perquè tampoc 
amb les hores que són doncs convé, però... i això sempre correm el risc de 
simplificar, òbviament és un debat molt més ampli, però sí que hi ha una 
qüestió bàsica, i és un argument, i tot i que sembla que anem recorrent el 
mateix.  Si tot el que és el rescat bancari i la quantitat de milions o de milers 
de milions que es posen en el sistema bancari, que es van posar i el que es 
parlava, per exemple, en el cas de Bankia, després del mes de maig, era una 
única raó, és que hi havia un risc sistèmic que justificava la necessitat 
d’intentar incidir en aquest sector, nosaltres diem que no hi ha res més 
sistèmic que la pròpia administració que és la que presta els serveis bàsics i 
els serveis públics, i per tant la resposta a la situació, que és generalitzada i 
que més enllà de casos òbviament que poden ser desastrosos, és a dir, no 
tots els ajuntaments han fet aeroports ni han fet macroinfraestructures, ni 
suposats Eurovegas, ni res per l’estil, és a dir, la gran majoria d’ajuntaments 



 

 

  

estan com estan però amb una inversió pública i amb un patrimoni municipal 
per fer coses molt concretes i més aviat mitjanes o petites.  I per tant la solució 
ha de ser sistèmica, perquè si es justifica per una banda, més justificada està 
per l’altra.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

URGÈNCIES 
 

32 BIS 1. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ 
D’UNA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT 
DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, CURS 2011-2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Abans de passar a l’apartat de preguntes, hi han dos punts que es presenten 
per urgència.  Són punts molt breus.  El primer punt fa referència al 
finançament del Conservatori per al curs 2011-2012.   
 
Si vol llegir breument l’acord, senyor secretari. 
 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Vist el Conveni subvencional que el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya proposa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al 
finançament del Conservatori, curs 2011-2012. 
 
Vist així mateix l’apartat a) de la clàusula quarta de l’esmentat conveni, en el 
que s’indica explícitament que caldrà presentar: “L’acord del Ple de la 
corporació local pel qual s’accepta la subvenció.” 
 
La Regidora de Cultura – Escoles Municipals, proposa al Ple Municipal que 
adopti l’acord següent: 
 



 

 

  

“PRIMER. S’acorda acceptar la subvenció de DOS-CENTS SETANTA-DOS 
MIL VUIT-CENTS EUROS (272.800 €) del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per al finançament del Conservatori municipal de 
Música de Vilanova i la Geltrú , curs 2011-2012.  
 
SEGON. Aprovar el conveni subvencional entre aquest Ajuntament i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER. Autoritzar l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras i Massana, per a la 
signatura del corresponent conveni subvencional i la documentació adjunta 
corresponent.” 
 
 
 
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL 
CONSERVATORI DE MÚSICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE TITULARITAT DE 
LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS 2011-2012 
 
 
Barcelona, 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Honorable Senyora Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec, 
d’acord amb el nomenament fet pel Decret 202/2010, de 27 de desembre, i en ús de 
les facultats que li atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l'Administracíó de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
De l’altra, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb CIF 
P0830800I, la Il·lustríssima Senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa presidenta 
de l’Ajuntament, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica 
suficient per formalitzar aquest conveni. 
 
EXPOSEN 
 
1.  L’article 200.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació disposa que el 

Departament d’Ensenyament pot subvencionar ensenyaments de règim especial. 
 
2.  D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament 

per a l’any 2012, l’import que s’atorga per al sosteniment del funcionament dels 



 

 

  

conservatoris de música/dansa de titularitat de la corporació local, per al curs 
2011-2012, és de 3.100,00 euros per alumne/curs. 

 
3.  El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferències de la Generalitat de Catalunya. 

 
4.  El capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, regula els convenis 
de col·laboració entre administracions públiques. 

 
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat 
amb les següents 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per al finançament de les despeses de funcionament i les 
despeses de personal del centre de titularitat de la corporació local, que es descriu a 
continuació, per a la impartició dels ensenyaments professionals de música 
corresponent al curs 2011-2012. 
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, el 
mòdul de subvenció que s’aplica, corresponent al curs 2011-2012, és de 3.100,00 
euros per alumne/curs, amb el límit de la capacitat autoritzada, amb el detall següent: 
 
Codi   Centre   Nombre d’alumnes    Import 
     subvencionats 
08069359  Conservatori de Música  88    272.800,00 euros 
  de Vilanova i la Geltrú 
 
SEGONA. La subvenció atorgada, per un import total màxim de 272.800,00 euros 
anirà amb càrrec a la partida pressupostària EN0119 D/460000800/4210/0000 del 
pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. 
 
TERCERA. Aquest Conveni ha estat aprovat pel òrgan competent de la corporació 
local. 
 
QUARTA. L'import de la subvenció corresponent al Departament d’Ensenyament serà 
transferit a l'Administració titular del centre en un únic pagament, prèvia presentació 
de la documentació següent: 
 
a)  Acord del ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció. 
b)  Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre la 

despesa de capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els 
ingressos percebuts pel servei prestat. 

c)  Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides 
per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals  

 



 

 

  

Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 10 de desembre de 2012. 
 
L’import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o 
privades, nacional o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel 
beneficiari. 
 
La Corporació local ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser 
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de 
subvencions. 
 
CINQUENA. Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis el titular del 
centre docent adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i al Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En cap cas el Departament d’Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte 
del personal dels centres de titularitat de les corporacions locals. 
 
SISENA. Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text 
refós de la llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, i allò previst a la Llei 38/2003, general de subvencions, 
de 17 de novembre. El control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat 
de les quantitats rebudes s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la 
Llei anteriorment esmentats 
 
El beneficiari quedarà sotmès al control financer i facilitarà tota la informació que li 
sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2h) del 
Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya. 
 
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la 
llei de finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar 
lloc a la revocació de la subvenció. 
 
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els 
termes establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions 
de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en 
els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció 
d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la llei de finances 
públiques de Catalunya. 
 
SETENA. Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura, i amb 
efectes d’1 de setembre de 2011, fins al 30 de desembre de 2012. 
 
VUITENA. La resolució del conveni es produirà per alguna de les causes següents: 
 



 

 

  

a)  Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit. 
b)  Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos. 
c)  L’incompliment manifest de les seves clàusules. 
d)  La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les 

seves previsions. 
e)  Les generals establertes en la legislació vigent. 
 
NOVENA. Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la consellera 
d’Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona nit.  Gràcies alcaldesa.  És per acceptar la subvenció que el 
Departament dóna a l’Ajuntament, en aquest cas pel que fa al Conservatori, 
eh?, és només per la part de Conservatori, perquè ens entenguem, referent al 
curs 2011-2012.  Per tant, el curs ja acabat.   
 
És la primera vegada que es dóna una subvenció en els termes que ho fan 
d’un tant concret per alumne.  En tot cas per això sí que us puc dir que la 
mitjana és la mateixa que venia donant els últims anys, eh?, no és que l’hagi 
modificat, simplement ha canviat la manera de donar aquesta subvenció.  
Parla de 3.100 per alumne, i abans dividia els 6 cursos del grau professional, 
el de primer i segon donava una quantitat, els de tercer i quart una altra i 
cinquè i sisè una altra.  En tot cas, la mitjana d’això és exactament lo que 
dóna per alumne enguany. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Alguna paraula més?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
La urgència ve donada per? 
 



 

 

  

 
ALCALDESSA 
 
Perquè s’ha d’acceptar aquesta subvenció. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
S’ha rebut aquesta setmana. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Aquesta setmana ha arribat.   I és del curs 2011-2012? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, sí.  I a més hi ha un termini, eh? 
 
QUIM ARRUFAT 
 
I ara estem al novembre 2012, eh? 
 
MARIJÓ RIBA 
 
I ho hem d’aprovar abans d’acabar l’any. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Ara hi ha pressa, després de... 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, en tot cas jo crec que en aquest cas val la pena, no?, que ens donguem 
pressa per acceptar-ho i que ens arribin aquests diners. 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Només una pregunta.  I llavors els càlculs que s’havien fet i les taxes que es 
van pujar amb relació als càlculs que s’havien fet d’ingressos i d’entrades i 
sortides a l’Escola de Música, al Conservatori, és el que s’esperava?, és 
menys? o... 
 
 



 

 

  

MARIJÓ RIBA 
 
En aquest cas del Conservatori és el que s’esperava. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
I després, si és veritat que és el mateix que es donava els últims anys, 
nosaltres en principi vam fer una pujada de taxes perquè hi havia un 
desequilibri com a conseqüència de la davallada d’ingressos. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
És l’altre curs.  És que afecta al curs... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Vol dir que aquesta és la mateixa que la de l’any passat, no que la dels últims 
anys. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Exacte. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Regidora Riba, la pregunta: això és el 20% de finançament de l’Escola?  
Suposa més? Menys? 
 
MARIJÓ RIBA 
 
De l’Escola... és que hem de parlar per parts, perquè no és el mateix tipo de 
finançament el Conservatori que l’Escola.  Doncs ara estem parlant única i 
exclusivament del grau professional, de Conservatori.  Llavors, si vol, jo li puc 
fer arribar... o sigui, vostè què... o sigui, hi ha un finançament, una part que 
finança la Generalitat, una altra part que finança l’usuari... 
 
MANEL CLAVER 
 
Que ha d’arribar a un 20%, no? 
 



 

 

  

MARIJÓ RIBA 
 
Exacte.  En aquest cas, com que la Generalitat finança quasi bé el 65% en 
alguns casos, l’alumne el 13%, i l’Ajuntament el 21%. 
 
Si vol li faig arribar el quadre, quasi que millor.  De totes maneres és 
l’aportació que fan i és el que hauríem d’aprovar, però la informació detallada, 
si vol, els hi puc fer arribar la setmana vinent. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem a votar l’acceptació d’aquesta aportació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
32 BIS 2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE LA SRA. 

CLÀUDIA DURAN MAS COM A REPRESENTANT MUNICIPAL AL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES, EN SUBSTITUCIÓ 
DE LA SRA. ENCARNA GRIFELL MARTÍN. 

 
ALCALDESSA 
 
I l’últim punt d’urgència també és un tema molt senzill i que es porta també per 
agilitat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist que la Sra. Encarna Grifell Martín va ser nomenada pel Ple extraordinari 
de 4 de juliol de 2011 com a representant municipal al Consorci de Serveis a 
les Persones. 
 
Vist que en data 8 d’octubre de 2012 es va fer efectiva la seva renúncia com a 
regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que cal substituir-la en el seu càrrec al Consorci de Serveis a les 
Persones. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Nomenar la senyora CLÀUDIA DURAN MAS com a representant municipal al 
Consorci de Serveis a les Persones, en substitució de la Sra. Encarna Grifell 
Martín.” 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Es va demanar que es fes aquest canvi i ho hem volgut... com que és un 
tràmit molt bàsic hem volgut portar-ho en aquest Ple per poguer-ho agilitzar. 
 
Si els hi sembla bé també passem a la votació.  Paraules?  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
  
 
  33.  PREGUNTES ORALS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC.  
 

• Sobre la vaga general del dia 14 de novembre. 
 
 
ALCALDESSA 
 
I ara ja passem a l’últim punt, que són les preguntes orals, aquelles que hi han 
dos minuts per preguntar i dos per contestar.  I és la pregunta del grup 
municipal del PSC sobre la vaga general del dia 14 de novembre. 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
La pregunta és: quina repercusió va tenir la vaga general pel que fa als 
serveis que presta l’Ajuntament.  I després també la valoració que fa el govern 
respecte la manifestació que aquell mateix dia es va produir. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Amb relació a l’afectació que va tindre a l’Ajuntament, la participació que va 
produir-se a l’Ajuntament amb treballadors, amb nombre global dels 
treballadors que van poder fer vaga, que no tenien serveis mínims, és el 
31’62%.  Això ha suposat un descompte de 16.621,28 euros de despesa 
menor que ha tingut l’Ajuntament, i en total van fer vaga em sembla que van 
ser 123 persones. 
 
Pel que fa referència a la valoració política de la vaga, el govern no té una 
valoració al respecte. Entenc que respecta absolutament el dret de les 
persones a manifestar-se, a fer vaga i a manifestar-se. 
 
 



 

 

  

ALCALDESSA 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas dir que lamentem que l’Ajuntament l’endemà no es fes ressò, en 
el bloc de notícies de l’Ajuntament, de quina havia estat, ni per una banda, la 
repercusió que havia tingut a l’Ajuntament, ni després tampoc fes cap esment 
ni de la manifestació que es va produir.  Una manifestació que va mobilitzar 
milers de persones, no només de Vilanova, sinó també de la resta de la 
comarca, i que l’endemà ni tan sols l’Ajuntament fes una notícia, no per 
valorar, perquè evidentment el govern, l’Ajuntament no ha de valorar sinó que 
ha d’informar, no?, però és que ni tan sols va informar d’això, ni de repercusió 
ni de la mobilització que es va produir a la nostra ciutat. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Aquest equip de govern té per costum informar a la web municipal d’aquelles 
coses que tenen importància des del punt de vista ciutadà, i en el cas de que 
vostès considerin que potser no vem informar convenientment, per una altra 
vegada que pugui succeir això intentarem corregir-ho i fer-ho d’una forma que 
es pugui sentir representat en la informació que dóna l’Ajuntament tots els 
grups municipals. 
 
 

PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, ara sí, passem a l’últim punt que són els precs. 
 
Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Se’ns va passar a l’últim Ple fer un prec i ara ha quedat una mica 
descontextualitzat, però recordaran que vam sentir per la ràdio una entrevista, 
bueno, vam sentir o vam sentir parlar-ne, d’una entrevista a la ràdio amb Raül 
Romeva, feta per una cadena que es diu Onda Cero, en la qual bàsicament 
se’l maltractava, diguéssim, sinó insultava, no sé si recordaran, va ser una 
espècie de petit escàndol de com un mitjà podia fer-li una entrevista amb 
aquest to i amb aquest menyspreu cap a la persona de Romeva... fa un mes i 



 

 

  

mig, a l’altre Ple era fresc, en aquest no, però en tot cas havíem adquirit el 
compromís de portar-ho aquí. 
 
ALCALDESSA 
 
Amb qui? 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Amb Raül Romeva, eurodiputat del grup d’Iniciativa, però ens és igual, vull dir, 
amb qui fos, en la qual en uns termes molt despectius s’adreçaven a ells.  
Nosaltres no vam poder evitar recordar que ja havíem posat en qüestió de per 
què se li donava la mateixa subvenció a Onda Cero que a Vilanova Digital, 
amb l’evident diferència de repercussió i de treball periodístic que fan a la 
comarca, i volem tornar-ho a posar... nosaltres demanarem en el proper any 
que no hi hagi subvenció per a Onda Cero i més si han de fer el periodisme 
que van fer en aquella entrevista. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, algun prec més?  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Un prec molt ràpid.  En tot cas ha passat una setmana i un dia de les 
eleccions al Parlament i encara es pot veure a la nostra ciutat els diferents 
partits.  Anava a dir: no hem... però no han, en tot cas, no hem tret algunes 
banderoles i cartells.  Home, jo el que pregaria, en la mesura que sigui 
possible, com s’havia fet altres vegades, és que la brigada actués d’ofici, les 
tragués, les portés a la nau, ho comuniqués als partits polítics i que anessin 
allà a buscar-ho, perquè dóna una certa sensació de desidi que després d’una 
setmana i un dia que encara hi hagin cartells i banderoles. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, a tomb del que comenta el senyor Ruiz.  També havíem quedat en el 
passat en un cert fair play o espai neutral respecte a la plaça de la Vila.  Tot 
és valorable, tot ho podem tornar a valorar, però la plaça de la Vila 
consideràvem que era un indret que, home, valia la pena organitzar-lo, i en 



 

 

  

aquell cas es va prendre durant molts anys la decisió que l’organització 
passava perquè ningú hi posés res, diguem-ne. 
 
Les tradicions estan per trencar-les, jo el primer diguem-ne, però sí que en 
properes conteses electorals valdria la pena que almenys en aquests espais 
més emblemàtics ho tractéssim, perquè sinó és una mica la guerra del primer 
que arriba o del més fort o... res, parlarem. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez.  Li havia passat el torn... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Molt breu.  Simplement si ens podrien donar el cost energètic en quilowats 
que suposarà la pista de gel.  I en tot cas, això sé que cada any es comptava, 
però en tot cas també per refrescar, el cost de l’enllumenat energètic de 
Nadal. 
 
ALCALDESSA 
 
Hi ha un altre prec.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
És que m’ha recordat el senyor Juan Luis Ruiz amb el seu prec que jo també 
tinc un que ja vaig fer en Comissió Informativa però és que resulta que ho tinc 
que refer perquè no s’ha fet i és que abans de les eleccions també va haver-hi 
una vaga i resulta que per la rambla també n’hi han cartells d’aquesta vaga.  
També demanaria que la brigada o qui correspongui, actués d’ofici, si és la 
brigada o en el seu cas els que van enganxar també aquests cartrons amb 
brides, perquè són cartrons amb brides, per també netejar la rambla i així li 
donem un toc de qualitat, que a la rambla no quedi tan... no ho sé, queda una 
mica lletja amb cartrons amb brides.  Gràcies. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.40 hores, de 
la que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


