
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-04-07-2016/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2016 

 
Acta núm. 10 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 4 de juliol de 2016, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
DAVID MONTES I MUÑOZ (CiU)  
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
 
SECRETARI ACCIDENTAL  
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 



 

 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera convocatòria. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament del dia 6 de juny de 2016. 

 
Dictàmens: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 
  2. Convalidació de l’acord de JGL de 17.05.2016, de creació del lloc de treball 

d’agent interí de la Policia local.  (Exp. 182/2016-RH) 
  3. Convalidació del Decret de regidora delegada referent a la contractació per 

substitució d’un Auxiliar Administratiu C2-16 de Secretaria General. (Exp. 
183/2016-RH) 

  4. Convalidació del Decret de regidora delegada de contractació per substitució 
d’un Tècnic mig de Medi Ambient A2-21.  (Exp. 185/2016-RH) 

  5. Convalidació del Decret de regidora delegada de contractació d’un Conserge de 
Serveis Socials per cobrir la recepció. (Exp. 203/2016-RH) 

 
Tresoreria 
 
  6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 29, 

reguladora dels preus públics, amb relació a la natació extraescolar i cursets 
d’estiu de l’Esportiu la Piscina i de l’Escola infantil de Pàdel.  (Exp. 429/2016-
GES) 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Àrea de Nova Governança i Comunicació 
 
Participació 
 
  7. Aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament a la Marxa SOM. (Exp. 

198/2016-PAR) 
 
Àrea de Polítiques de Ciutadania 
 
Cultura 
 



 

 

  8. Aprovació de la modificació de l’expedient de municipalització del servei de 
gestió i coordinació del cicle festiu.  (Exp. 159/2015-CUL) 

 
Esports 
 
  9. Convalidació de l’acord de JGL de 07.06.2016, en relació amb la modificació de 

l’expedient de municipalització de les consergeries de les instal·lacions 
esportives. (Exp. 82/2015-ESP)  

 
Serveis Socials 
 
 10. Aprovació, si escau, de les bases per a la regulació dels ajuts econòmics 

d’urgència social a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 378/2016-SSO) 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
 11. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana, 

amb relació a l’ús hoteler, art. 41 i art. 284.2.f, de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 
50/2016-URB) 

 12. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
a l’àmbit de la UA 15, carrer Santa Magdalena, de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 
62/2015-URB) 

 13. Ampliació del termini d’informació publica de l’aprovació inicial de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana al sector Eixample Nord de 
Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 33/2016-URB) 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Recursos Humans 
 
 14. Donar compte de l’acord de JGL de 07.06.2016, de modificació del catàleg de 

llocs de treball aprovat pel Ple de 21 de desembre de 2015. (Exp. 351/2015-RH) 
 
 
MOCIONS 
 
Regidora no adscrita 
 
 15. Moció per restringir i limitar la circulació de bicicletes en època estival i 

festivitats municipals (rambla Principal – carrer Caputxins). 
 16. Moció per a la implantació de proteccions solars que proporcionin ombra als 

parcs infantils del nostre municipi. 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
 17. Moció per a l’eliminació de contaminants hormonals. 



 

 

 18. Moció per la millora del servei a l’estació de Rodalies de Vilanova i la Geltrú. 
 19. Moció en suport al sector pesquer vilanoví. 
 
Grup Municipal de C’s 
 
 20. Moció per instar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a que compleixi la legislació 

de trànsit. 
 21. Moció per instar el govern de la Generalitat a garantir el finançament mínim de 

les guarderies de Vilanova i la Geltrú. 
 22. Moció, a proposta de l’associació Amics i Protectors dels Gats, per declarar els 

gats veïns no humans a Vilanova i la Geltrú. 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
 23. Moció de suport al servei de transport diari de l’Associació AMPERT per als 

malalts de càncer de Vilanova i la Geltrú. 
 24. Moció per un país lliure de corrupció d’Estat. 
 
Grups Municipals del PSC, SOM VNG i CIU, amb el suport d’ERC 
 
 25. Moció, a proposta de l’associació Amical Mauthausen, “18 de juliol, mai més”. 
 
 

URGÈNCIA 
 
Grups Municipals d’ERC, SOM VNG i la CUP 
 

� Moció d’urgència pel manteniment del Tingladu 2016 a la plaça de les Neus. 
 
PREGUNTES 
 
 26. Pregunta de la regidora no adscrita: 
 

� Té previst el govern del nostre Ajuntament procedir a la col·locació de la xarxa 
protectora a les instal·lacions Johan Cruiff del Parc de la Torre d’Enveja, acord 
que va ser aprovat pel Ple de la Corporació? 

 
 27. Preguntes del Grup Municipal de C’s: 
 

� Sabent que per a determinats actes a la via pública de VNG es necessita 
llicència d’activitats i sent coneixedor l’Ajuntament que algunes entitats no la 
demanen, per què no es prenen les mesures pertinents? 

 
� Després de ser aprovada al mes de novembre de l’any passat la moció per 

dotar l’OMIC de més recursos econòmics, quan està previst procedir al 
compliment de la moció? 

 
 28. Pregunta d’ERC sobre el Pla de xoc. 



 

 

 
 
PRECS 
 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 6 DE 
JUNY DE 2016. 

 
Es vota l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 6 
de juny de 2016, el qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, 
SEGURETAT I HISENDA 

 
  2. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE 

17.05.2016, DE CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT INTERÍ 
DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 182/2016-RH) 

 
 
Relació de fets  
 
En data 17 de maig de 2016 de la Junta de Govern Local va aprovar, amb número 
d’identificador de l’ expedient 182/2016-RH, l’acord que resolia: 
 
“Primer.- Aprovar la creació del lloc de treball d’Agent Interí de la Policia Local i la 
valoració del lloc C2-17 amb 173 punts, sou brut anual de 24.747,02€, sense 
contemplar els complements de caps de setmana, festius, jornada partida o penositat, 
que s’abonaran de forma presencial en el cas que es produeixin els fets causants. El 
detall dels factors de valoració és el següent: 
 
A112, A121, A21, A32, B11, B22, C12, C21, C31, D10, D222, D321, 1, m, b. 
 
L’estructura salarial del lloc de treball d’Agent Interí amb 173 punts és la següent: 
 

Sou Base C2  8.462,10€ 
Complement Destí 17  5.264,84€ 
Complement Específic 10.747,08€ 
Total 24.474,02€ 

 
Segon.-  Viabilitat econòmica: el cost d’aquest nomenaments estan contemplats en 
l’informe de fiscalització de l’aprovació del Pla Local Ocupació 2016, subvencionat 
per la Diputació de Barcelona, i no suposaran cap increment de cost,  atès que es va 
calcular al preu d’Agent de la Policia Local C2-17 amb 200 punts 31.278,94€, de 



 

 

manera que amb l’estalvi produït serà possible allargar el nomenament dels agents 
interins. 
 
Tercer.- El present acord es convalidarà pel Ple de la Corporació, d’acord amb el 
procediment legalment establert. “ 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 74 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, on s’estableix l’ordenació dels llocs 
de treball. 

 
2. Article 37 de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el Text refós del 

la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, on s’estableixen les matèries objecte 
de negociació. 

 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent  

ACORD 
 
“Convalidar l’acord de la JGL de data 17 de maig de 2016, amb número 
d’identificador de l’expedient 182/2016-RH, de creació del lloc de treball d’agent interí 
de la Policia local referit en la part expositiva.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

   3. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE REGIDORA 
DELEGADA REFERENT A LA CONTRACTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ 
D’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU C2-16 DE SECRETARIA GENERAL. 
(EXP. 183/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 1 de juny de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, va dictar un decret, el qual diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000183/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El servei de Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
manifestat la necessitat urgent i inajornable de cobrir la baixa d’incapacitat temporal 



 

 

de la de la funcionària amb DNI 40525841W perquè no es poden aturar els temes 
pendents que afecten a diferents serveis. 
 
2. La Sra. amb DNI 47635573C és la persona que va obtenir la major puntuació en el 
procés de selecció d’Auxiliar Administratiu temporal de l’equip del Teatre Principal, 
realitzat l’any 2009. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors. 
 
4. Atès que des de la Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es 
considera necessària la substitució de la baixa d’incapacitat temporal de la 
funcionària amb DNI 40525841W per poder realitzar els temes pendents que afecten 
a diferents serveis d’assessorament legal preceptiu i fe pública. 
 
5. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció d’un lloc de treball d’auxiliar 
administratiu pel Teatre Principal C2, procés de selecció lliure, realitzat l’any 2009, la 
Sra. amb DNI 47635573C és la persona que va obtenir la major puntuació. 
 
6. Aquesta situació explicada en el fonament de dret anterior, justifica la contractació 
de la Sra. amb DNI 47635573C, ja que es pot entendre compresa en el que 
s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials. En conseqüència, correspon contractar la Sra. amb 
DNI 47635573C, com a Auxiliar Administrativa C2-16, amb 170 punts, des del dia 9 
de maig de 2016 fins a la incorporació de la funcionària amb DNI 40525841W, amb 
un contracte de treball temporal de substitució (510) a temps parcial, del 75% de 
jornada (28,125 hores setmanals), distribuïdes segons necessitats del servei. 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 



 

 

 
Sou base C2 (75%)    6.346,58€ 
Complement destí 16 (75%)  3.711,01€ 
Complement específic (75%)  6.560,84€ 
Total (75%)              16.618,43€ 

 
7. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 
1.187,61€ bruts mensuals de sou, més les pagues extraordinàries que corresponguin 
i aproximadament 386,57€ mensuals de Seguretat Social. No suposa cap increment 
de Capítol I atès que el cost es cobreix amb la baixa d’incapacitat temporal de la 
funcionària amb DNI 40525841W. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que la Secretaria General és un servei públic essencial de caràcter 
propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir la funcionària municipal que 
està en situació de baixa per incapacitat temporal, és excepcional. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional, correspon contractar la Sra. amb DNI 
47635573C, com a Auxiliar Administrativa C2-16, amb 170 punts, des del dia 9 de 
maig de 2016 fins a la incorporació de la funcionària amb DNI 40525841W, amb un 
contracte de treball temporal de substitució (510) a temps parcial, del 75% de jornada 
(28,125 hores setmanals), distribuïdes segons les necessitats del servei. L’estructura 
retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C2 (75%)   6.346,58€ 
Complement destí 16 (75%)  3.711,01€ 
Complement específic (75%)  6.560,84€ 
Total (75%)             16.618,43€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 1.187,61€ bruts 
mensuals de sou, més les pagues extraordinàries que corresponguin i 
aproximadament 386,57€ mensuals de Seguretat Social. No suposa cap increment 
de Capítol I, atès que el cost es cobreix amb la baixa d’incapacitat temporal de la 
funcionària amb DNI 40525841W. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o 
jurisdiccional. 
 
Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació prèvia regulada a 
l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 
 



 

 

Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual es 
produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició 
sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos mesos a 
comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i ho signa, la regidora delegada, davant meu el secretari.” 
 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret d’1 de juny de 2016, de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 47635575C com a Auxiliar 
Administrativa, fins a la incorporació de la funcionària amb DNI 40525841W, atès que 
es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es 
considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar que la Secretaria General és un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir la funcionària municipal 
que està en situació de baixa per incapacitat temporal, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 47635573C com a Auxiliar Administrativa, fins a la 
incorporació de la funcionària amb DNI 40525841W.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  4. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE REGIDORA 
DELEGADA DE CONTRACTACIÓ PER SUBSTITUCIÓ D’UN TÈCNIC 
MIG DE MEDI AMBIENT A2-21.  (EXP. 185/2016-RH) 



 

 

Relació de fets 
 
1. En data 1 de juny de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, va dictar un Decret, el qual diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000185/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. Segons informe de la Regidoria de Medi Ambient, és imprescindible i inajornable 
cobrir el lloc de treball de la tècnica responsable de l’Àrea de Medi Natural, atesa la 
necessitat de seguir endavant en les tasques i projectes en l’àmbit del medi natural 
com el seguiment de la vigilància dels espais naturals i rurals del municipi, seguiment 
i vigilància de l’estat de camins i senders, coordinació del pla de prevenció i vigilància 
d’incendis, coordinació i seguiment dels horts urbans i socials, entre altres. 
 
2. El Sr. amb DNI 47328309J és el segon aspirant que va obtenir la major puntuació 
en el procés de selecció d’un Tècnic/a Superior de Medi Ambient realitzat durant el 
mes d’abril de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors. 
 
6. Segons es desprèn de l’informe del cap de Servei de Medi Ambient, cal atendre 
l’Àrea de Medi Natural, que desenvolupa un paper estratègic en la vigilància i 
protecció dels espais naturals i rurals del municipi, on les principals tasques 
encomanades són, entre d’altres, el seguiment de la vigilància dels espais naturals i 
rurals del municipi, seguiment i vigilància de l’estat de camins i senders, coordinació 
del pla de prevenció i vigilància d’incendis, coordinació i seguiment dels horts urbans i 
socials. 
 



 

 

Aquesta situació justifica la contractació del Sr. amb DNI 47328309J, ja que es pot 
entendre compresa en el que s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu que 
durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, excepte en 
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran 
als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o que 
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
En conseqüència, correspon contractar el Sr. amb DNI 47328309J, com a Tècnic Mig 
de Medi Ambient A2-21 amb 283 punts, des del dia 17 de maig de 2016 fins a la 
incorporació de la funcionària amb DNI 52215332L, amb un contracte de treball 
temporal de substitució (510) a temps parcial, del 75% de jornada (28,125 hores 
setmanals) distribuïdes segons les necessitats del servei. L’estructura retributiva 
anual serà la següent: 
 

Sou base A2 (75%)   9.776,70€ 
Complement destí 21 /75%)  5.019,95€ 
Complement específic (75%)  8.561,38€ 
Total (75%)             23.358,03€ 
 

7. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació és de 1.696,52€ de sou brut 
mensual, més les pagues extraordinàries que corresponguin i 633,58€, 
aproximadament, de Seguretat Social.  No suposa cap increment de Capítol I, atès 
que el cost es cobreix amb la compensació que fa la Seguretat Social per la baixa 
d’incapacitat temporal de la funcionària amb DNI 52215332L. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que el Servei de Medi Ambient és un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir la funcionària municipal 
que està en situació d’incapacitat temporal, és excepcional. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional, correspon contractar el Sr. amb DNI 
47328309J, com a Tècnic Mig de Medi Ambient A2-21 amb 283 punts, des del dia 17 
de maig de 2016 fins a la incorporació de la funcionària amb DNI 52215332L, amb un 
contracte de treball temporal de substitució (510) a temps parcial, del 75% de jornada 
(28,125 hores setmanals) distribuïdes segons les necessitats del servei. L’estructura 
retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A2 (75%)    9.776,70€ 
Complement destí 21 /75%)   5.019,95€ 
Complement específic (75%)  8.561,38€ 
Total (75%)              23.358,03€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació és de 1.696,52€ de sou brut mensual, més les 
pagues extraordinàries que corresponguin i 633,58€ aproximadament de Seguretat 



 

 

Social. No suposa cap increment de Capítol I atès que el cost es cobreix amb la 
compensació que fa la Seguretat Social per la baixa d’incapacitat temporal de la 
funcionària amb DNI 52215332L. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o 
jurisdiccional. 
 
Tanmateix, contra aquest acord es podrà interposar la reclamació prèvia regulada a 
l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual es 
produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició 
sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos mesos a 
comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret d’1 de juny de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 47328309J com a Tècnic mig de Medi 
Ambient A2-21, fins a la incorporació de la funcionària municipal amb DNI 
52215332L, atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i 
inajornable que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar que el Servei de Medi Ambient és un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir la funcionària municipal 
que està en situació de d’incapacitat temporal, és excepcional. 



 

 

 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 47328309J com a Tècnic mig de Medi Ambient A2-21, 
fins a la incorporació de la funcionària amb DNI 52215332L.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  5. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE REGIDORA 
DELEGADA DE CONTRACTACIÓ D’UN CONSERGE DE SERVEIS 
SOCIALS PER COBRIR LA RECEPCIÓ. (EXP. 203/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 3 de juny de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, va dictar un Decret, el qual diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000203/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. L’informe de la cap de Serveis Socials posa de manifest la necessitat de cobrir una 
plaça laboral que es troba vacant per un canvi de lloc de treball per tal de poder 
mantenir l’atenció als ciutadans en les condicions adequades i sense la necessitat de 
sobrecarregar als professionals de la regidoria. 
 
2. El Sr. amb DNI 47855071Y és l’aspirant que va obtenir la major puntuació en el 
procés de selecció realitzat l’últim trimestre de l’any 2015 per cobrir el lloc de treball 
de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, 
referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 



 

 

4. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós de la Llei 
de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. L’informe de la cap de Serveis Socials de 26 de maig de 2016 posa de relleu que 
és imprescindible pel Servei cobrir la plaça laboral de recepció dels serveis socials 
vacant per un canvi de lloc de treball per tal de poder mantenir l’atenció als ciutadans 
en les condicions adequades i sense la necessitat de sobrecarregar altres 
professionals de la Regidoria. 
 
7. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció d’un lloc de treball de conserge 
per la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzat 
durant l’últim trimestre de l’any 2015, l’aspirant que va obtenir la major puntuació va 
ser el Sr. amb DNI 47855071Y. 
 
8. La situació explicada en el fonament de dret 6, justifica la contractació del Sr. amb 
DNI 47855071Y, ja que es pot entendre compresa en el que s’estableix a l’article 
20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de 
personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.  
 
En conseqüència, correspon contractar al Sr. amb DNI 47855071Y, com a Conserge 
de Serveis Socials AP-14, des del dia 25 de maig de 2016 fins a 31 de desembre de 
2016, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat (501) a temps 
parcial a 75% de la jornada (28,125hores) distribuïdes de dilluns a divendres i d’acord 
amb les necessitats del servei, de conformitat amb el fonament de dret 6, 7 i 9. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base AP (75% jornada)   5.816,58€ 
Complement destí (75% jornada)  3.234,74€ 
Complement específic (75% jornada)  6.926,54€ 
Total (75% jornada)             15.977,86€ 

 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació des del 25 de maig fins a 31 de 
desembre de 2016 serà d’aproximadament 9.586,72€ de sou brut i 3.120,48€ 
aproximadament de Seguretat Social i s’assumirà amb l’estalvi que s’ha generat per 
la baixa d’empresa del treballador municipal amb DNI 52.210.147-D que estava 
pressupostat durant tot l’any. 
 
Suposarà una transferència de partides de sou i seguretat social pels imports 
següents: 
 



 

 

- Transferir la quantitat de 9.586,72€ de la partida de sous i salaris de la Unitat de 
Serveis Municipals (52.1530.12000) a la partida de sous i salaris de Serveis Socials 
(35.2310.12000). 

-  Transferir la quantitat de 3.120,48€ de la partida de seguretat social de la Unitat de 
Serveis Municipals (52.1530.16000) a la partida de seguretat social Serveis Socials 
(35.2310.16000). 

 
La proposta de modificació de crèdits serà efectiva provisionalment a la mateixa data 
de vigència del Decret, i s’aprovarà formalment quan s’aprovi el corresponent 
expedient de modificació del Capítol 1 que inclogui la present proposta. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú són un 
servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de cobrir 
la plaça laboral de recepció dels serveis socials vacant, és excepcional. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional, correspon contractar al Sr. amb DNI 
47855071Y, com a Conserge de Serveis Socials AP-14, des del dia 25 de maig de 
2016 fins a 31 de desembre de 2016, amb un contracte de treball temporal d’obra o 
servei determinat (501) a temps parcial a 75% de la jornada (28,125hores) 
distribuïdes de dilluns a divendres i d’acord amb les necessitats del servei, de 
conformitat amb el fonament de dret 6, 7 i 9. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base AP (75% jornada)    5.816,58€ 
Complement destí (75% jornada)   3.234,74€ 
Complement específic (75% jornada)  6.926,54€ 
Total (75% jornada)              15.977,86€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació des del 25 de maig fins a 31 de desembre de 
2016 serà d’aproximadament 9.586,72€ de sou brut i 3.120,48€ aproximadament de 
Seguretat Social i s’assumirà amb l’estalvi que s’ha generat per la baixa d’empresa 
del treballador municipal amb DNI 52.210.147-D que estava pressupostat durant tot 
l’any. Suposarà una transferència de partides de sou i seguretat social pels imports 
següents: 
 
- Transferir la quantitat de 9.586,72€ de la partida de sous i salaris de la Unitat de 

Serveis Municipals (52.1530.12000) a la partida de sous i salaris de Serveis Socials 
(35.2310.12000). 

-  Transferir la quantitat de 3.120,48€ de la partida de seguretat social de la Unitat de 
Serveis Municipals (52.1530.16000) a la partida de seguretat social Serveis Socials 
(35.2310.16000). 

 



 

 

La proposta de modificació de crèdits serà efectiva provisionalment a la mateixa data 
de vigència del Decret, i s’aprovarà formalment quan s’aprovi el corresponent 
expedient de modificació del Capítol 1 que inclogui la present proposta. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de la seva 
ratificació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu i per tant no pot ser objecte de cap recurs administratiu o jurisdiccional. 
 
Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació prèvia regulada a 
l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual es 
produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició 
sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos mesos a 
comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret de 3 de juny de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 47855071Y com a Conserge de 
Serveis Socials, AP-14, des del 25 de maig de 2016 fins a 31 de desembre de 2016, 
atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable 
que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Per tot això, a proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar que Serveis Socials és un servei públic essencial de caràcter 
propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de cobrir el lloc de 
treball de Conserge de Serveis Socials, és excepcional. 
 



 

 

SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 47855071Y com a Conserge de Serveis Socials AP-14, 
fins a 31 de desembre de 2016.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  6. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS, AMB RELACIÓ A LA NATACIÓ EXTRAESCOLAR I CURSETS 
D’ESTIU DE L’ESPORTIU LA PISCINA I DE L’ESCOLA INFANTIL DE 
PÀDEL.  (EXP. 429/2016-GES) 

 
La Regidoria d’Esports proposa la modificació dels Preus Públics corresponents a 
natació extraescolar i cursets d’estiu al CMES Esportiu La Piscina, i els de l’Escola 
infantil de Pàdel del Club Pàdel Vilanova. 
 
Vistos els informes de Parc del Garraf / Esportiu La Pisicna, de la Regidoria d’Esports 
i d’Intervenció, i la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió Informativa 
de l’Àrea en data 27 de juny de 2016, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació dels Preus Públics corresponents a 
natació extraescolar i cursets d’estiu al CMES Esportiu La Piscina, regulats a la lletra 
A) del Punt 4 de l’Annex 1 de l’Ordenança Número 29, reguladora dels Preus Públics 
municipals, segons la redacció següent: 
 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual): Euros Euros 
(...)   
Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ........ 17,99 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana ...... 35,98 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ...... 14,53 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana .... 29,06 
(...)  
Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits ...................................................................... 21,40 
Curset infantils .................................................................. 16,89 
(...)  
1 – Tarifa mensual per alumne sense IVA 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA, només per a empadronats a Vilanova i la 
Geltrú 
3 – Tarifa setmanal per alumne sense IVA 



 

 

 
 
SEGON. Aprovar provisionalment la modificació dels Preus Públics corresponents a 
l’Escola infantil de Pàdel del Club Pàdel Vilanova, regulats al Punt 7 de l’Annex 2 de 
l’Ordenança Número 29, reguladora dels Preus Públics municipals, segons la redacció 
següent: 
 
Escola infantil de Pàdel – Club Pàdel Vilanova (1) 
 

Concepte (Euros/persona i mes) Abonat No abonat 
Bonus mensuals, sessions de 60 minuts  
(Iniciació: 6 alumnes / Baby: 8 alumnes):   
Un dia per setmana .................................................. 28,93 € 29,75 € 
Dos dies per setmana .............................................. 54,55 € 59,02 € 
Tecnificació, sessions de 75 minuts  
 (màxim 4 alumnes)   
Un dia per setmana .................................................. 38,02 € 39,67 € 
Dos dies per setmana .............................................. 71,90 € 75,21 € 

 
(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 
20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de 
nous abonats. 

 
Preus sense IVA 

 
TERCER.  Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
durant trenta dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el “Butlletí Oficial de la Província”. En aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les 
reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n formulat 
cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
En cas de no produir-se reclamacions, publicar al “Butlletí Oficial de la Província” 
l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions, les quals entraran en vigor al dia 
següent d’aquesta publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació.” 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), CUP (5),. ERC (4) i  
     Sra. Carmen Reina (1) = 21 vots 
   Vot en contra: C’s =1 vot 
   Abstencions:  SOM VNG (2) i PP (1) = 3 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 



 

 

 
  7. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT A LA MARXA SOM.  (EXP. 198/2016-PAR) 
 
Relació de fets 
 
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà totes 
les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016, en 4 columnes, que 
confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme 
cultural El Camí (www.elcami.cat). 
 
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, 
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi amb 
relació al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat 
en un país i un món millors i per a tots. 
 
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles 
persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin 
participar. 
 
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí - Serveis de 
Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional El Camí per la qual 
transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia Catalunya 
(www.reiniciacatalunya.cat). 
 
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, 
enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, 
permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada 
terra.  
 
El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003. Consta d’uns 5.000 
km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de 
Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt 
de vista cultural, social i turístic. 
 
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint 
l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 
 
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast 
nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova compta entre els seus compromisos i objectius el 
foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, 
en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 
 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei 
del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de 
forma col·lectiva. 
 



 

 

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 
 
a.  Formant  grups  locals  d’acollida  (GLA)  per  acollir  l’arribada  de  la  Marxa, 

preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 
 
b.  Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 

disponibilitat. 
 
c.  Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que      

volem. 
 
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Vilanova i la Geltrú el 
dia 22 de juliol de 2016. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereix formalment a la Marxa 
Som perquè considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a 
la vertebració del país i perquè fomenta la democràcia participativa. 
 
SEGON. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
TERCER. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
        = 22 vots 
   Vots en contra: C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 3 vots 



 

 

 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 

 
  8. CULTURA. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL 
CICLE FESTIU.  (EXP. 159/2015-CUL) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès l’increment de l’activitat anual de la Regidora de Cultura (inauguració de 

l’Auditori Eduard Toldrà l’any 2010, assumpció de la competència de Política 
Lingüística i de les escoles municipals de música i d’art a inicis del 2012, formació 
de l’Oficina de Patrimoni que gestiona el patrimoni cultural de la ciutat, gestió del 
Cinema Bosc), l’any 2011 es va externalitzar la gestió i coordinació del cicle festiu 
i les entitats culturals. 

 
II. El Servei de gestió i coordinació del cicle festiu i entitats culturals coordina els 

grans esdeveniments de cultura popular i tradicional de la ciutat organitzats per 
entitats i la societat civil, com són el Carnaval (FAC), la Festa Major (Pabordes) i 
els Tres Tombs (Associació dels Tres Tombs), i a la vegada aglutina i canalitza 
l’atenció de les seves necessitats de suport per part de l’Ajuntament, establint una 
interlocució entre les entitats i els diferents departaments municipals. 

 
III. Segons informe de la cap de Servei es valora que aquest servei, tot i que ha estat 

gestionat externament, serà més eficient si es gestiona de forma directa, ja que 
necessita de personal coneixedor de la idiosincràsia de les entitats de la ciutat i 
de la gestió i producció tècnica d’esdeveniments culturals.  La gestió directa 
d’aquest servei té com a objectiu la seva integració a l’organització de 
l’Administració i facilitar, encara més, la interlocució entre tots els agents 
involucrats en l’organització dels esdeveniments culturals i del cicle festiu.  Per 
altra banda, indica que és viable econòmicament. 

 
IV. El Servei de gestió i coordinació del cicle festiu i entitats culturals es va prestar, 

fins al 31/1/2016, per part de l’empresa SOMA PRODUCCIONS, SL, moment en 
què aquesta empresa es va associant amb empreses del sector tècnic de fora de 
la ciutat i es queda sense treballadors, ja que són absorbits per les empreses 
associades. Segons informe de la cap de Cultura, al gener del 2016 l'única 
treballadora assalariada amb contracte de Soma Produccions, SL, era la persona 
que cobria el servei per a la regidoria de Cultura. L'empresa necessita, en aquell 
moment, eliminar les despeses estructurals i de personal, per acabar funcionant 
com a empresa comercialitzadora per les empreses associades, pel que el 31 de 
gener de 2016 l'empresa deixa de tenir cap treballador assalariat, inclosa la que 
executava el servei a la Regidoria de Cultura, sempre previ acord amb la 
Regidoria i la treballadora que presta el servei al cicle festiu i associacionisme. 
Davant la necessitat de la Regidoria de Cultura de seguir cobrint el servei amb 
una persona a jornada completa i en exclusiva, des de l'1 de febrer de 2016, la 
treballadora que executava aquesta tasca des de Soma Produccions, SL, es fa 



 

 

autònoma i segueix prestant el citat servei a l'espera de resoldre la contractació 
d'una manera satisfactòria per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
V.  Atès que en data 28 de juliol de 2015 la Junta de Govern Local aprova la incoació 

de l’expedient per a la municipalització dels servei de gestió i coordinació del cicle 
festiu acordant el següent: 

 
“PRIMER. Iniciar l’estudi per a la municipalització del Servei de gestió i 
coordinació del cicle festiu i entitats culturals, requerint els següents informes, en 
un termini no superior a  quinze dies: 
 
I. Al Cap de Recursos Humans, Informe jurídic respecte a: 
 
a) l’eventual obligatorietat de subrogació del personal del servei en cas de 

municipalització.  
b) Tant en la situació d’obligatorietat de la subrogació com en el cas contrari, 

quantificació dels costos anuals de la contractació del personal en cas de 
subrogació.  

c) Efectuar pronunciament també sobre la viabilitat de la incorporació del 
personal a la plantilla municipal, ateses les limitacions legals respecte al 
Capítol I actuals.  

 
II. A la Cap del Servei de Cultura, per tal de redactar un informe econòmic 
respecte a les conseqüències de la subrogació, en contraposició amb la situació 
actual i amb la contractació mitjançant concurs del servei.  
  
A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a deu dies des de la 
seva recepció, requerir a l’Interventor i al Secretari municipal perquè redactin 
Informe conjunt de Secretaria i Intervenció respecte al procediment a seguir i la 
repercussió econòmica total de l’operació.“ 

 
VI. Atès que a l’expedient 000384/2015-SEC s’emet l’informe de la Secretaria 

General i de la Intervenció Municipal sobre la municipalització del servei de gestió 
i coordinació del cicle festiu, en el qual es conclou que: 

 
“Primer.- És procedent la prestació del servei de gestió i coordinació del cicle 
festiu i entitats culturals de Vilanova i la Geltrú per gestió directa pel propi 
Ajuntament, en tractar-se d’un servei que estaria inclòs en les competències 
pròpies de l’Ajuntament. És necessària, en tot cas, la instrucció de l’establiment 
del servei per gestió directa, tal com es detalla en el punt 3 anterior. 
 
Segon.- Entenem que no es produeixen els requisits legals per considerar que es 
doni la successió empresarial i, per tant, la subrogació del personal, sense 
perjudici que la situació laboral creada pugui donar lloc a algun tipus de 
responsabilitat per part de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- És possible procedir a la contractació de personal temporal per supòsits 
excepcionals i necessitats urgents i inajornables, que es restringiran a sectors, 
funcions i categories professionals que es consideren prioritaris o que afectin a 



 

 

serveis públics essencials, d’acord amb allò que preveu l’article 20 de la Llei 
48/2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. En aquest 
supòsit, caldria la declaració corresponent per part del Ple i, sempre que es 
compleixin els altres requisits de normativa econòmica de restriccions de 
contractació de personal, procedir a convocar el procediment selectiu d’acord 
amb els principis de mèrit, capacitat, publicitat i concurrència legalment exigits” 
 

VII. Atès que en data 19-1-2016 la Junta de Govern pren un acord de finalització de 
l’expedient de municipalització del servei de gestió i coordinació del cicle festiu 
amb els següents acords: 

 
“PRIMER. Acordar que les funcions a prestar ho han de ser per part de 
funcionaris públics, procedint a l’articulació del sistema de provisió dels llocs de 
treball de conformitat amb la normativa vigent. 
 
SEGON. Requerir al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per tal que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la creació i  
cobertura de la plaça, de conformitat amb la normativa vigent, modificant la 
Plantilla de personal, si s’escau.   
 
TERCER. Requerir al Servei de Cultura per tal que procedeixi a realitzar un 
contracte menor amb l’actual empresa proveïdora, per garantir la continuïtat del 
servei en el període de convocatòria, selecció de la plaça fins al moment de la 
seva contractació, de conformitat amb les instruccions i els terminis que es lliurin 
per part del Servei de Recursos Humans. 
 
QUART. Requerir al Servei d’Intervenció per tal que efectuï les modificacions 
pressupostàries pertinents per a donar acompliment a allò expressat als acords 
anteriors. 
 
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini 
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a 
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 



 

 

dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap 
discrepància en relació am,b aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 

VIII.  Atès que, segons l’informe de la cap de Cultura, és necessària la subrogació de 
la persona que està actualment prestant les tasques objecte de la present 
proposta, per haver estat prestant-les durant els darrers anys, produint-se una 
situació insostenible. 

 
IX.  Atès que s’ha procedit a negociar les condicions de la subrogació amb el 

Comitè d’Empresa, havent arribat als següents pactes, continguts en el 
document “Acord de condicions laborals a aplicar en el procés de subrogació 
per l’Ajuntament del servei del cicle festiu”: 

 
“Fruit de les converses mantingudes entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
la representació sindical de l’ajuntament i la titular del servei que actualment 
desenvolupa les tasques associades al cicle festiu de la ciutat, que anteriorment 
estava contractada per l’empresa SOMA Produccions, i vista la voluntat política 
manifestada, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està disposat a canviar la 
forma de gestió d’aquest servei per passar de la gestió externalitzada a fer-ho 
amb mitjans propis.  Aquesta decisió té efectes de successió d’empresa 
regulada a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors que comporta la 
incorporació a la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de la treballadora C. O.B. 
 
En el present document s’estableixen els acords en relació amb les condicions 
laborals en què tindrà lloc la subrogació de la treballadora. 
 
SOU 
 
El sou brut de la treballadora serà el següent: 
 
•  A partir del moment de la seva adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú per successió de l’empresa, la treballadora C.O.B., cobrarà el mateix 
sou que en l’actualitat (25.758,76€) fins al 31 de desembre de 2016. 

•  A partir d l’1 de gener de 2017 el sou s’incrementarà en 1.577,48€, amb  
una retribució anual de 25.758,76€, més 1.577,48€ = 27.336,24€. 

•  A partir d l’1 de gener de 2018 el sou s’incrementarà en 1.577,48€ amb  una 
retribució anual de 27.336,24€, més 1.577,48€ = 28.913.72€. 

 
La viabilitat econòmica es justifica en que el cost de les despeses estaven 
consignades en el Capítol II, que es traspassa al Capítol I, no suposant un 
increment del cost pel pressupost vigent. 
 
A més del sou brut anual i a partir de la seva contractació al 2016, la 
treballadora esmentada percebrà, sempre que es realitzin, el 100% dels imports 
econòmics dels plusos i complements contemplats en el conveni col·lectiu de 
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 
Sempre que la Llei ho permeti, les quantitats econòmiques es veuran 
incrementades amb els IPC’s corresponents a partir de l’1 de gener de 2017. 
 
Es tindrà en compte l’antiguitat de la treballadora a partir de la data 18 de 
novembre de 2011. 
 
 
CATEGORIA 
 
La categoria serà la que correspongui, segons les tasques del lloc de treball que 
du a terme en aquest moment. 
 
A títol orientatiu, no limitatiu, les tasques són les següents: 

 
• Col·laborar amb el Cap de Servei en la programació de les accions a executar 

en l’àmbit de cultura. 
• Implementar les accions programades fent l’execució tècnica i orientant-les 

cap als objectius fixats. 
• Organitzar i fer el seguiment, el desenvolupament dels programes i personal 

assignat, establint els circuits corresponents i una adequada distribució de les 
tasques. 

• Realitzar la coordinació amb altres tècnics i seccions de l’Àrea o de la resta de 
l’Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d’actuacions que 
ho requereixin. 

• Contactar amb entitats, centres, associacions, etc., per atendre i tramitar les 
seves demandes i necessitats, fomentant i potenciant el sector cultural del 
municipi. 

• I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes. 
 

Fins que no hi hagi un pronunciament municipal, la categoria serà la de 
l’empresa d’origen, en concret Tècnic Mig, tal com consta en els corresponents 
contractes laborals i al conveni col·lectiu de referència de l’empresa d’origen. 

 
 

CONVENI 
 
Serà d’aplicació a la treballadora des del primer dia que treballi a l’Ajuntament 
excepte pel que fa a la retribució, que regirà el pacte de l’apartat anterior I, el 
conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament, des del dia en 
què es produeixi la subrogació, amb l’excepció del sou i de la categoria 
professional, que seran el que s’estableix en els apartats I i II d’aquest 
document respectivament. 
 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 



 

 

La relació laboral que iniciarà la treballadora amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú serà per subrogació empresarial, i ho farà en la mateixa modalitat de 
contracte que tenia a l’empresa, per tant, contracte laboral indefinit. 
 
Així doncs, la treballadora passarà a l’Ajuntament com a personal laboral 
indefinit no fix de plantilla, i com a màxim durant el segon trimestre de l’any 
2018, es realitzarà l’oferta pública a l’Ajuntament i s’haurà de convocar el 
corresponent procés de selecció de personal per donar compliment als principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat, exigibles al personal fix de les Administracions 
Públiques. Si per qualsevol motiu legal no es pogués fer l’oferta pública en 
aquest període, la treballadora seguirà treballant a l’Ajuntament fins que la llei 
permeti realitzar l’oferta pública. 

 
Com a màxim, el primer trimestre de 2017 es tramitarà l’expedient de valoració 
de llocs de treball objecte del present acord, que determinarà la categoria del 
lloc de treball que correspongui, de conformitat amb les tasques assignades al 
lloc de treball. 
 
Quan l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoqui la plaça en oferta pública 
objecte de convocatòria, la  treballadora, en el cas de no superar el procés, o no 
guanyar la plaça convocada, perdrà la plaça de laboral indefinit no fix, sense 
dret a cobrar cap indemnització, tal i com marca la Llei, i finalitzarà la seva 
relació laboral amb l’Ajuntament.” 
 
 

Fonaments de dret 
 
D’acord amb el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
D’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER.  MODIFICAR els acords segon, tercer, i quart de la resolució de la Junta 
de Govern Local de data 19 de gener de 2016, de finalització de l’expedient de 
municipalització, en els termes establerts als antecedents VII,VIII i IX, i APROVAR 
INICIALMENT la subrogació de la persona que actualment presta el servei de cicle 
festiu, contractant-la amb les condicions que han estat pactades amb el Comitè 
d’empresa i amb la pròpia treballadora a subrogar, i que són les que es relacionen a 
continuació: 
 
“Fruit de les converses mantingudes entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
representació sindical de l’ajuntament i la titular del servei que actualment 
desenvolupa les tasques associades al cicle festiu de la ciutat, que anteriorment 
estava contractada per l’empresa SOMA Produccions, i vista la voluntat política 



 

 

manifestada, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està disposat a canviar la forma de 
gestió d’aquest servei per passar de la gestió externalitzada a fer-ho amb mitjans 
propis.  Aquesta decisió té efectes de successió d’empresa regulada a l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors que comporta la incorporació a la plantilla del personal 
laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la treballadora C.O.B. 
 
En el present document s’estableixen els acords en relació amb les condicions 
laborals en què tindrà lloc la subrogació de la treballadora. 
 
SOU 
 
El sou brut de la treballadora serà el següent: 
 

• A partir del moment de la seva adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per successió de l’empresa la treballadora C.O.B., cobrarà el mateix 
sou que en l’actualitat (25.758,76€) fins al 31 de desembre de 2016. 

• A partir d l’1 de gener de 2017 el sou s’incrementarà en 1.577,48€ amb  una 
retribució anual de 25.758,76€, més 1.577,48€ = 27.336,24€. 

• A partir d l’1 de gener de 2018 el sou s’incrementarà en 1.577,48€ amb  una 
retribució anual de 27.336,24€, més 1.577,48€ = 28.913.72€. 

 
La viabilitat econòmica és justifica en que el cost de  les despeses estaven 
consignades en el Capítol II, que es traspassa al Capítol I, no suposant un increment 
del cost pel pressupost vigent. 
 
A més del sou brut anual i a partir de la seva contractació al 2016, la treballadora 
esmentada percebrà, sempre que es realitzin, el 100% dels imports econòmics dels 
plusos i complements contemplats en el conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Sempre que la Llei ho permeti, les quantitats econòmiques es veuran incrementades 
amb els IPC’s corresponents a partir de l’1 de gener de 2017. 
 
Es tindrà en compte l’antiguitat de la treballadora a partir de la data 18 de novembre 
de 2011. 
 
CATEGORIA 
 
La categoria serà la que correspongui, segons les tasques del lloc de treball que du a 
terme en aquest moment. 
 
A títol orientatiu, no limitatiu, les tasques són les següents: 
 

• Col·laborar amb el Cap de Servei en la programació de les accions a executar 
en l’àmbit de cultura. 

• Implementar les accions programades fent l’execució tècnica i orientant-les 
cap als objectius fixats. 



 

 

• Organitzar i fer el seguiment el desenvolupament dels programes i personal 
assignat, establint els circuits corresponents i una adequada distribució de les 
tasques. 

• Realitzar la coordinació amb altres tècnics i seccions de l’Àrea o de la resta de 
l’Ajuntament, quan sigui necessari, pel desenvolupament d’actuacions que ho 
requereixin. 

• Contactar amb entitats, centres, associacions, etc., per atendre i tramitar les 
seves demandes i necessitats, fomentant i potenciant el sector cultural del 
municipi. 

• I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes. 
 
Fins que no hi hagi un pronunciament municipal, la categoria serà la de l’empresa 
d’origen, en concret Tècnic Mig, tal com consta en els corresponents contractes 
laborals i al conveni col·lectiu de referència de l’empresa d’origen. 
 
CONVENI 
 
Serà d’aplicació a la treballadora des del primer dia que treballi a l’Ajuntament, 
excepte pel que fa a la retribució, en què regirà el pacte de l’apartat anterior I, el 
conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament, des del dia en què 
es produeixi la subrogació, amb l’excepció del sou i de la categoria professional, que 
seran el que s’estableix en els apartats I i II d’aquest document respectivament. 
 
CONTRACTACIÓ 
 
La relació laboral que iniciarà la treballadora amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
serà per subrogació empresarial, i ho farà en la mateixa modalitat de contracte que 
tenia a l’empresa, per tant, contracte laboral indefinit. 
 
Així doncs, la treballadora passarà a l’Ajuntament com a personal laboral indefinit no 
fix de plantilla, i com a màxim, durant el segon trimestre de l’any 2018, es realitzarà 
l’oferta pública a l’Ajuntament i s’haurà de convocar el corresponent procés de 
selecció de personal per donar compliment als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
exigibles al personal fix de les Administracions Públiques. Si per qualsevol motiu legal 
no es pogués fer l’oferta pública en aquest període, la treballadora seguirà treballant 
a l’Ajuntament fins que la llei permeti realitzar l’oferta pública. 
 
Com a màxim, el primer trimestre de 2017 es tramitarà l’expedient de valoració de 
llocs de treball objecte del present acord, que determinarà la categoria del lloc de 
treball que correspongui de conformitat amb les tasques assignades al lloc de treball. 
 
Quan l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoqui la plaça en oferta pública objecte 
de convocatòria, la  treballadora, en el cas de no superar el procés, o no guanyar la 
plaça convocada, perdrà la plaça de laboral indefinit no fix, sense dret a cobrar cap 
indemnització tal i com marca la Llei, i finalitzarà la seva relació laboral amb 
l’Ajuntament.” 
 
 



 

 

Les funcions que desenvoluparà són les que estan contingudes en l’informe de la cap 
de Servei de Cultura i que es relacionen a continuació: 

- Dissenyar i planificar, anualment, el cicle festiu en quant a la seva 
programació, tipus d’organització i pressupost. 

- Organitzar o co-organitzar la producció tècnica de les programacions 
festives. 

- Coordinar l’execució de les programacions amb els responsables de les 
regidories de l’Ajuntament implicades i de la pròpia regidoria de Cultura. 

- Coordinar la relació amb les entitats culturals, el seu assessorament, tot 
atenent les seves necessitats amb l’Administració. 

- Fer d’enllaç i acompanyar les entitats culturals en les seves gestions amb 
la resta de regidories de l’Ajuntament i de la pròpia regidoria de Cultura. 

- Participar a les taules de treball d’activitats a la via pública, com a 
representant de la regidoria de Cultura. 

- Gestionar les partides pressupostàries de Cultura Popular i Tradicional, 
Convenis Entitats i les partides atorgades nominalment a entitats.  

 
 
SEGON. ACORDAR INICIALMENT la creació i cobertura definitiva de la plaça, de 
conformitat amb la normativa vigent, modificant la Plantilla de personal, si escau, en 
un termini no superior a DOS (2) ANYS. 
 
TERCER. REQUERIR el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, per tal que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la subrogació de 
la treballadora, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
QUART. NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 
CINQUÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació amb 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 



 

 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  9. ESPORTS. CONVALIDACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL 07.06.2016 EN RELACIÓ Amb LA MODIFICACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE MUNICIPALITZACIÓ DE LES CONSERGERIES DE 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. (EXP. 82/2015-ESP) 

 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
Convalidar  l’acord de la Junta de Govern Local del dia 7 de juny de 2016 en relació 
amb la modificació de l’expedient de municipalització de les consergeries de les 
instal·lacions esportives, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“Relació de fets 
 
1.  Atès que el 29 d’abril de 2014, a instància de la Junta de Govern Local, ja es va 
plantejar la municipalització d’aquest servei, així com dels serveis de consergeria de 
la Casa Consistorial, edifici Olivella i edifici Neàpolis. Aquesta municipalització va ser 
desestimada en sessió del mateix òrgan de 7 d’octubre de 2014, per motius 
d’inviabilitat econòmica, motiu pel qual s’instava les regidories afectades a iniciar un 
procediment de licitació per a la contractació d’aquest servei. 
 
2.   Atès que en data 6 d’octubre de 2015 la Junta de Govern Local aprova la incoació 
de l’expedient per a la municipalització del servei de les consergeries de les 
instal·lacions esportives, acordant el següent: 
 

“PRIMER. Iniciar l’estudi per a la municipalització del Servei de les consergeries 
de les instal·lacions esportives municipals requerint els següents informes, en un 
termini no superior a quinze dies: 

 
I. Al cap de Recursos Humans, Informe jurídic respecte a : 

 
a) L’eventual obligatorietat de subrogació del personal del servei en cas de 

municipalització. 
b) Tant en la situació d’obligatorietat de la subrogació com en el cas contrari, 

quantificació dels costos anuals de la contractació del personal en cas de 
subrogació. 

c) Efectuar pronunciament, també sobre la viabilitat de la incorporació del 
personal a la plantilla municipal, ateses les limitacions legals respecte al 
Capítol I actuals. 

 



 

 

II. Al cap del Servei d’Esports, per tal de redactar un informe econòmic respecte 
a les conseqüències de la subrogació, en contraposició amb la situació actual 
i amb la contractació mitjançant concurs del servei. 

 
III. A la vista dels anteriors informes, i en un termini no superior a deu dies des de 

la seva recepció, requerir l’Interventor i el Secretari municipal perquè redactin 
Informe conjunt de Secretaria i Intervenció, respecte al procediment a seguir i 
la repercussió econòmica total de l’operació.” 

 
3. Atès que en el present expedient consta l’informe del cap d’Esports, Ricard 
Belascoain Garcia, de data 27 de setembre de 2015, en el que s’indica que l’objecte 
d’aquest expedient és el servei auxiliar de consergeria (exceptuant caps de setmana) 
als equipaments esportius següents: 
 

- Complex Municipal de Futbol 
- Pavelló Poliesportiu del Garraf Isaac Gàlvez 
- Pavelló Municipal d’Esports 
- Complex Pistes d’Atletisme i Pistes Poliesportives 
- Pista Poliesportiva de la Collada-Sis Camins 

 
L’informe descriu les tasques del servei, el personal que les realitza i la dependència 
de tots ells, tant del personal municipal com el de les empreses contractades, de 
quines són aquestes empreses en l’actualitat i l’històric i els costos globals d’aquest 
servei. 
 
4.   Atès que en aquest context i en els darrers mesos s’han iniciat dos expedients de 
licitació dels serveis de consergeria; el primer, que s’incoa en el mes de gener de 
2015 i que té com a objecte el servei de consergeria de la Casa Consistorial, edifici 
Olivella, edifici Neàpolis, i equipaments i instal·lacions esportives, queda aturat abans 
de l’aprovació dels plecs, sense que s’hagi adoptat cap acord més al respecte, havent 
transcorregut el termini de caducitat legalment establert. 
 
5.  Atès, posteriorment, en data 9 d’octubre de 2015, el Decret d’Alcaldia (exp. 
000025/2015-COM), quina tramitació avança en paral·lel amb el present expedient 
sobre l’estudi de la seva municipalització. 
 
6.  Atès que a l’expedient 000385/2015-SEC s’emet l’informe de la Secretaria General 
i de la Intervenció Municipal sobre la municipalització del servei de consergeria de les 
instal·lacions esportives d’entre setmana, en el qual es conclou que el servei de 
consergeries no es pot considerar un servei públic i que tan sols es poden 
municipalitzar els serveis públics que han estat prèviament externalitzats. I així mateix 
que l’informe referit afirma que dits serveis formen part de les funcions permanents 
reservades al cos de funcionaris de l’administració i, en concret, a la subescala 
subalterna de funcionaris de l’escala d’administració general, pel que tampoc 
procedeix la seva contractació externalitzada. 
 
7.  Atès que en data 19-1-2016 la Junta de Govern pren un acord de finalització de 
l’expedient de municipalització de les consergeries d’Esports amb els següents 
acords: 



 

 

 
“PRIMER. Acordar que les funcions a prestar ho han de ser per part de funcionaris 
públics, procedint a l’articulació del sistema de provisió dels llocs de treball de 
conformitat amb la normativa vigent. 
 
SEGON. Requerir el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per tal que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la creació i  
cobertura de les places, de conformitat amb la normativa vigent, modificant la Plantilla 
de personal, si escau.  Caldria especificar nombre de places i cost anual. 
 
TERCER. Requerir el Servei d’Esports per tal que procedeixi a resoldre, de 
conformitat amb les instruccions i els terminis que es lliurin per part del Servei de 
Recursos Humans, els contractes de serveis de consergeria vigents. 
 
QUART. Requerir el Servei d’Intervenció per tal que efectuï les modificacions 
pressupostàries pertinents per a donar acompliment a allò expressat als acords 
anteriors.” 
 
8.  Atès que, segons l’Informe del cap d’Esports, resulta imprescindible la cobertura 
del servei de forma immediata per la comunicació de la voluntat de dissolució de 
l’empresa que actualment el presta i, per tant, es produeix una situació que fa 
inestable la situació laboral i la percepció de les retribucions per part dels 
treballadors, i que pot afectar greument la prestació del servei de consergeria, pel que 
es genera una situació que cal atendre amb urgència. 
 
9.   Atès que s’ha procedit a negociar les condicions de la subrogació amb el Comitè 
d’Empresa, havent arribat als següents pactes: 
 
“I.- SOU 
 
El sou brut dels treballadors serà el següent: 
 

• A partir del moment de la seva adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per successió de l’empresa ESV, els treballadors a dalt relacionats 
cobraran el mateix sou que en l’actualitat fins al 31 de desembre de 2016. 

• A partir de gener de 2017 el sou s’incrementarà en 3.651,90€ (retribució total: 
14.000 + 3.651,90€ = 17.651,90€) 

• A partir de gener de 2018 la retribució serà assimilada a la de la resta de 
conserges municipals de les instal·lacions esportives, per tant s’incrementarà 
en 3.651,90€ (retribució Total: 17.651,90€ +3.651,90€ = 21.303,81€). 

 
A més del sou brut anual, i a partir de la seva contractació al 2016, els treballadors 
esmentats percebran, sempre que es realitzin, el 100% dels imports econòmics dels 
plusos i complements contemplats en el conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Sempre que la Llei ho permeti, les quantitats econòmiques es veuran incrementades 
amb els IPC’s corresponents a partir de l’1 de gener de 2017. 



 

 

 
Es tindrà en compte l’antiguitat dels treballadors que consta detallada en el quadre 
anterior.  
 
II.- CATEGORIA 
 
La categoria serà la que correspongui, segons les tasques del lloc de treball que duen 
a terme en aquest moment. 
 
A títol orientatiu, no limitatiu, les tasques són les següents: 
 

• Atenció a les persones usuàries. 
• Tenir cura d’obrir i tancar les instal·lacions i els aparells dels edificis assignats. 
• Vigilar el bon ús de les instal·lacions i el mobiliari per part dels usuaris vetllant 

pel compliment de les normes que es determinin al respecte. 
• Detectar avaries i desperfectes i encarregar-se de la seva reparació. 
• Manteniment de les dependències. 
• Habilitar espais pel posterior ús. 
• I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes. 

 
Les activitats de consergeria seran dutes a terme segons una programació que 
contindrà els set dies de la setmana, amb els corresponents descansos que marca la 
Llei. 
 
Fins que no hi hagi un pronunciament municipal, la categoria serà la de l’empresa 
d’origen, en concret auxiliar de serveis, tal com consta en els corresponents 
contractes laborals i al conveni col·lectiu de referència de l’empresa d’origen. 
 
III.- CONVENI 
 
Serà d’aplicació als treballadors des del primer dia que treballin a l’Ajuntament 
excepte pel que fa a la retribució, en què regirà el pacte de l’apartat anterior I, el 
conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament, des del dia en què 
es produeixi la subrogació, amb l’excepció del sou i de la categoria professional, que 
seran el que s’estableix en els apartats I i II d’aquest document respectivament. 
 
IV.- CONTRACTACIÓ 
 
La relació laboral que iniciaran els treballadors amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú serà per subrogació empresarial, i ho faran en la mateixa modalitat de 
contracte que tenien a l’empresa ESV, per tant, contracte laboral indefinit. 
 
Així doncs, els treballadors passaran a l’Ajuntament com a personal laboral indefinit 
no fix de plantilla i com a màxim, durant el segon trimestre de l’any 2018, es realitzarà 
l’oferta pública a l’Ajuntament i s’haurà de convocar el corresponent procés de 
selecció de personal per donar compliment als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
exigibles al personal fix de les Administracions Públiques. Si per qualsevol motiu legal 



 

 

no es pogués fer l’oferta pública en aquest període, els treballadors seguiran 
treballant a l’Ajuntament fins que la llei permeti realitzar l’oferta pública. 
 
Com a màxim, el primer trimestre de 2017 es tramitarà l’expedient de valoració de 
llocs de treball objecte del present acord, que determinarà la categoria del lloc de 
treball que correspongui, de conformitat amb les tasques assignades al lloc de treball. 
 
Quan l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoqui la plaça en oferta pública objecte 
de convocatòria de conserge d’instal·lacions esportives, els treballadors, en el cas de 
no superar el procés, o no guanyar una de les places convocades, perdran la plaça 
de laboral indefinit no fix, sense dret a cobrar cap indemnització, tal i com marca la 
Llei, i finalitzarà la seva relació laboral amb l’Ajuntament.” 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
D’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
La Junta de Govern Local  ACORDA: 
 
“PRIMER.  MODIFICAR els acords segon, tercer, i quart de la resolució de la Junta 
de Govern Local de data 19 de gener de 2016, de finalització de l’expedient de 
municipalització i APROVAR INICIALMENT la subrogació del personal que 
actualment presta els serveis de consergeria de dilluns a divendres a les 
instal·lacions esportives municipals, contractant-los amb les condicions que han estat 
pactades amb el Comitè d’empresa i amb els propis treballadors a subrogar, i que 
són les que es relacionen a continuació: 
 
“I.- SOU 
 
El sou brut dels treballadors serà el següent: 
 

• A partir del moment de la seva adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per successió de l’empresa ESV, els treballadors a dalt relacionats, 
cobraran el mateix sou que en l’actualitat fins al 31 de desembre de 2016. 

• A partir de gener de 2017 el sou s’incrementarà en 3.651,90€ (retribució total: 
14.000 + 3.651,90€ = 17.651,90€) 

• A partir de gener de 2018 la retribució serà assimilada a la de la resta de 
conserges municipals de les instal·lacions esportives, per tant s’incrementarà 
en 3.651,90€ (retribució Total: 17.651,90€ +3.651,90€ = 21.303,81€). 

 
A més del sou brut anual i a partir de la seva contractació al 2016, els treballadors 
esmentats percebran, sempre que es realitzin, el 100% dels imports econòmics dels 



 

 

plusos i complements contemplats en el conveni col·lectiu de treball del personal 
laboral de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Sempre que la Llei ho permeti, les quantitats econòmiques es veuran incrementades 
amb els IPC’s corresponents a partir de l’1 de gener de 2017. 
 
Es tindrà en compte l’antiguitat dels treballadors que consta detallada en el quadre 
anterior.  
 
II.- CATEGORIA 
 
La categoria serà la que correspongui, segons les tasques del lloc de treball que duen 
a terme en aquest moment. 
 
A títol orientatiu, no limitatiu, les tasques són les següents: 
 

• Atenció a les persones usuàries. 
• Tenir cura d’obrir i tancar les instal·lacions i els aparells dels edificis assignats. 
• Vigilar el bon ús de les instal·lacions i el mobiliari per part dels usuaris vetllant 

pel compliment de les normes que es determinin al respecte. 
• Detectar avaries i desperfectes i encarregar-se de la seva reparació. 
• Manteniment de les dependències. 
• Habilitar espais pel posterior ús. 
• I d’altres que, amb caràcter similar, li siguin atribuïdes. 

 
Les activitats de consergeria seran dutes a terme segons una programació que 
contindrà els set dies de la setmana, amb els corresponents descansos que marca la 
Llei. 
 
Fins que no hi hagi un pronunciament municipal, la categoria serà la de l’empresa 
d’origen, en concret auxiliar de serveis, tal com consta en els corresponents 
contractes laborals i al conveni col·lectiu de referència de l’empresa d’origen. 
 
III.- CONVENI 
 
Serà d’aplicació als treballadors des del primer dia que treballin a l’Ajuntament, 
excepte pel que fa a la retribució, en què regirà el pacte de l’apartat anterior I, el 
conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament, des del dia en què 
es produeixi la subrogació, amb l’excepció del sou i de la categoria professional, que 
seran el que s’estableix en els apartats I i II d’aquest document, respectivament. 
 
IV.- CONTRACTACIÓ 
 
La relació laboral que iniciaran els treballadors amb l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú serà per subrogació empresarial, i ho faran en la mateixa modalitat de 
contracte que tenien a l’empresa ESV, per tant, contracte laboral indefinit. 
 



 

 

Així doncs, els treballadors passaran a l’Ajuntament com a personal laboral indefinit 
no fix de plantilla i com a màxim, durant el segon trimestre de l’any 2018, es realitzarà 
l’oferta pública a l’Ajuntament i s’haurà de convocar el corresponent procés de 
selecció de personal per donar compliment als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, 
exigibles al personal fix de les Administracions Públiques. Si per qualsevol motiu legal 
no es pogués fer l’oferta pública en aquest període, els treballadors seguiran 
treballant a l’Ajuntament fins que la llei permeti realitzar l’oferta pública. 
 
Com a màxim, el primer trimestre de 2017 es tramitarà l’expedient de valoració de 
llocs de treball objecte del present acord, que determinarà la categoria del lloc de 
treball que correspongui, de conformitat amb les tasques assignades al lloc de treball. 
 
Quan l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convoqui la plaça en oferta pública objecte 
de convocatòria de conserge d’instal·lacions esportives, els treballadors, en el cas de 
no superar el procés, o no guanyar una de les places convocades, perdran la plaça 
de laboral indefinit no fix, sense dret a cobrar cap indemnització tal i com marca la 
Llei, i finalitzarà la seva relació laboral amb l’Ajuntament.” 
 
SEGON.  ACORDAR INICIALMENT la creació i cobertura definitiva de les places, de 
conformitat amb la normativa vigent, modificant la Plantilla de personal, si escau, en 
un termini no superior a DOS (2) ANYS. 
 
TERCER. REQUERIR el Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, per tal que procedeixi a iniciar els tràmits pertinents per a la subrogació dels 
quatre treballadors, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
QUART. REMETRE els acords anteriors al Ple Municipal per a la seva 
CONVALIDACIÓ, si escau. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 
SISÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
SETÈ. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, que 
té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació amb 



 

 

aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 10. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A 
LA REGULACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 378/2016-SSO) 

 

Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un programa de prestacions socials de 
caràcter econòmic que es destinen a donar cobertura a situacions de necessitat 
derivades de contingències que es produeixin en la vida d’una persona i que li 
impedeixin fer front a la manutenció, a les despeses pròpies de la llar, el transport, 
així com a altres despeses bàsiques per a poder tenir una vida digna. 
 
Les bases per a la regulació dels ajuts econòmics d’urgència social tenen l’objectiu de 
regular aquestes prestacions econòmiques i donar compliment a la legalitat vigent pel 
que fa a transparència i lliure concurrència de les subvencions personals. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis 
socials 2010-2011. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic. La Llei 7/1985, de bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 17 i 22 
de la Llei 38/20013, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) i l’article 124 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’Obres Activitats i Serveis (ROAS). 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment les “Bases per a la regulació dels ajuts econòmics 
d’urgència social a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”. (s’adjunta document a la 
present proposta) 
 
SEGON. Crear la Comissió d’Ajuts Econòmics (en endavant, CAE) i aprovar el seu 
Reglament de funcionament, inclòs com a annex 1 dins les “Bases per a la regulació 
dels ajuts econòmics d’urgència social a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”. 
 
TERCER. Delegar a la Junta de Govern Local la convocatòria anual dels ajuts 
econòmics, així com la determinació dels membres fixos de la CAE. 



 

 

 
QUART. Delegar a la regidora delegada de Serveis Socials l’aprovació de les 
propostes de resolució dels ajuts emeses per la CAE. 
 
CINQUÈ. Publicar aquesta normativa al Butlletí Oficial de la Província i als registres 
competents durant un termini de 20 dies per al seu tràmit d’informació pública, de 
conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
SISÈ. Les presents bases reguladores seran eficaces jurídicament amb la publicació 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en els termes que disposa la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
SETÈ. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
VUITÈ. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.  
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
NOVÈ. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les serves competències defensar els drets dels ciutadans i 
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels seus organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 



 

 

 
BASES PER A LA REGULACIÓ DELS AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA 

SOCIAL A L’AJUNTAMENT VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Preàmbul 
 
Els Serveis Socials Bàsics tenen com objecte dins el sistema de serveis socials 
afavorir l’equitat i la redistribució econòmica entre la població per tal de garantir les 
necessitats bàsiques de la ciutadania, posant atenció, tal i com es contempla a la Llei 
12/2007, de Serveis Socials, en el manteniment de l’autonomia personal i en 
promoure el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte 
per la dignitat de les persones.  
 
La Cartera de Serveis Socials de 2010-2011 (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011) determina les prestacions de 
la xarxa de serveis socials d’atenció pública i estableix com a prestació garantida els 
serveis bàsics d’atenció social. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contempla, en compliment de la Constitució 
Espanyola (articles 39 i següents), de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència, 
empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social. 
 
El conjunt d’ajuts regulats en el present document de bases tendeix, en primera 
instància, a pal·liar necessitats socials i econòmiques de les famílies, però 
contemplant l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia 
personal de les mateixes. 
 
La importància de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d’oportunitats, en un sentit ampli i extensiu d’aquest principi, fa que les prestacions 
regulades no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la 
persona perceptora de la prestació per assolir una política social inclusiva que 
aconsegueixi, no únicament un ajut reactiu, sinó també la necessària articulació de 
recursos en funció de les necessitats de la família (educatius, sanitaris, ocupacionals, 
relacionals, etc.), així com la incidència en les causes originàries de la situació per a 
la consecució d’una solució de signe estructural i no conjuntural a les necessitats de 
la persona perceptora en coordinació amb la resta d’administracions. 
 
El fonament de l’atorgament de prestacions econòmiques no contributives constitueix 
un aspecte essencial, adoptant la posició de la màxima objectivització en 
l’atorgament. No obstant això, i atesa la particularitat de les polítiques socials locals 
en matèria de prestacions econòmiques, en la mesura que representen el darrer 
sistema de protecció social, es preveu en el present reglament l’element discrecional 
o facultatiu del personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social, el 
qual, de forma fonamentada, pot proposar l’atorgament de prestacions, tot i no 
concórrer la integritat de requisits per a l’accés a aquest dret. El motiu és la imperiosa 
necessitat de combinar l’exigència de regulació amb la de flexibilitat, atès l’objecte i 



 

 

complexitat de les situacions d’exclusió social manifesta que, per defecte, presenten 
un nivell de compliment de formalitats i requisits legals inferior als sectors de 
l’actuació administrativa i pública. 
 
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en el 
capítol segon defineix la situació de necessitat com la derivada de qualsevol 
contingència que es produeix en la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a 
la manutenció, les despeses pròpies de la llar, la comunicació i el transport, i també a 
totes les despeses bàsiques per a poder tenir una vida digna. Els factors 
determinants d’aquesta valoració són els ingressos econòmics amb relació a 
l’indicador de la renda de suficiència establert per llei. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contempla com una actuació municipal 
preeminent i rellevant l’ajut a persones en situació de vulnerabilitat social. Sense 
perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d’índexs de cohesió social al 
municipi esdevé una condició per al creixement econòmic del mateix. En aquest sentit 
les presents bases s’inscriuen com una regulació jurídica pròpia i municipal de 
despesa i objectiu assistencial i constitueixen, per tant, un instrument de primer ordre 
per a les polítiques públiques locals en un sentit social i econòmic. 
 
Aquestes bases volen donar compliment als principis que, d’acord amb la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, han d’imperar en la relació entre l’administració i la 
ciutadania en matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima 
bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l’article 2 disposa que 
s’entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per qualsevol dels subjectes 
previstos en l’article 3 de la llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
compleixi els requisits següents: 
 
a)  Que l’entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris. 
b)  Que l’entrega estigui subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució 

d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, 
ja realitzat o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, havent el 
beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert. 

 
Els principis establerts en aquesta Llei són un fonament que cal respectar i 
contemplar en aquestes bases: 
 
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i no discriminació. 
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant. 
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. 
 
Les presents bases es nodreixen d’un treball tècnic previ i de les normes existents en 
el moment de la seva aprovació. 
 
 
 



 

 

1. Marc legal 
 
El reglament s’emmarca en les competències bàsiques municipals establertes a: 
 

- Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, article 25.2k. 
- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis 

socials 2010-2011. 
- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Altres normatives i lleis a les que s’ha de fer referència: 
 
- Estatut d’autonomia de Catalunya 
- Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

38/20003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència. 
- Pla estratègic de Serveis socials de Catalunya 2010-2013 (DOGC del 25 

d’octubre de 2010). 
- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
- Reial decret legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 
- Normatives desenvolupades per la pròpia Corporació. 

 
2. Objecte  
 
L’objecte de les bases és regular les prestacions econòmiques d’urgència social de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el seu procediment. 
 
Les prestacions resoltes per altres administracions, encara que puguin ser tramitades 
pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics municipals, no formen part de l’objecte 
d’aquestes bases. 
 
3.  Modalitats de prestació 
 
Les prestacions econòmiques que es regulen tenen com a objecte pal·liar i evitar 
situacions d’exclusió social amb necessitats puntuals, urgents i bàsiques de 
subsistència, que s’associïn a un pla d’intervenció social realitzat pels Serveis Socials 
Bàsics. Les modalitats són les següents: 
 

a) Accés o manteniment de l’habitatge i despeses derivades del mateix 
b) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària  
c) Cobertura de necessitats bàsiques 
d) Atenció als infants 
e) Despeses menors i altres 



 

 

 
La convocatòria anual determinarà les línies d’ajuts en concret i la dotació 
pressupostària. 
 
En cap cas es consideraran susceptibles d’ajuda: 
 
- Obligacions tributàries, amortització de deutes contrets amb l’ajuntament o 

altres administracions públiques, ni el pagament d’impostos i tributs. 
- Deutes procedents de l’adquisició de mobiliari no bàsic i/o obres de 

condicionament no bàsiques. 
- Crèdits, excepte els hipotecaris destinats a l’adquisició d’habitatge habitual. 
- Despeses de subministraments no bàsics. 
- Serveis sanitaris no inclosos en el catàleg de prestacions del Sistema Públic 

de Salut, tret dels que es considerin estrictament necessaris. 
- Qualsevol altra despesa excepcional no prevista en l’apartat anterior que sigui 

considerat no bàsic pels serveis socials municipals. 
 
Àmbit d’aplicació 
 
Les presents bases s’apliquen a les persones físiques i unitats familiars o de 
convivència que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorable avaluada 
pels Serveis Socials Bàsics municipals. 
 
Es consideraran unitats familiars de convivència les constituïdes per un grup de 
convivència comuna (segons el padró municipal), per vincle de matrimoni o una 
relació estable anàloga; de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al 
segon grau (la relació de parentiu s'avaluarà a partir de la persona sol·licitant).  
 
La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica en termes 
d'ingressos i despeses. En casos en què es justifiqui degudament la necessitat, 
l'equip tècnic de serveis socials bàsics podrà autoritzar motivadament la consideració 
de membre de la unitat familiar per a persones amb un grau de parentiu més allunyat. 
Excepcionalment, i previ informe tècnic que ho justifiqui, es podran contemplar 
conjuntament dues o més unitats familiars de convivència que convisquin en el 
mateix domicili. 
 
No són unitats de convivència les formades per les persones reallotjades per familiars 
per pèrdua de l'habitatge habitual o per altres situacions, en les quals no es tindran 
en compte els ingressos de la família reallotjant durant els dotze mesos posteriors als 
reallotjament. 
 
Dotació pressupostària 
 
L’aplicació d’aquestes bases esta subjecta a la dotació pressupostària que l’Ens 
Local hagi consignat al pressupost anual vigent i es publicarà a les convocatòries 
anuals. 
 
 



 

 

Persones beneficiàries, requisits i obligacions 
 
Persones beneficiàries 
 
Podran ser beneficiaris dels ajuts les persones o famílies usuàries dels Serveis 
Socials Bàsics que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica 
demostrable, la situació de les quals requereixi l’accés als ajuts econòmics per evitar 
l’empitjorament d’aquesta situació. Poden ser usuàries del serveis socials les 
persones empadronades al municipi i que compleixin els requisits. 
 
Requisits 
   
a) Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver 

iniciat el tràmit legal d’emancipació.  

b) Acreditar un  mínim de sis mesos de residència al municipi. 

Les persones sol·licitants estrangeres han d'acreditar la seva residencia legal. En 
les situacions de reagrupament familiar es demanarà un període mínim 6 mesos a 
partir aquesta data per poder accedir a aquestes ajudes. 

c) La renda disponible de la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant 
ha de ser igual o inferior al 100% de l'Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) mensual de l'exercici en curs per al seu primer membre. Per a 
cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de 
multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 [(IRSC)x0.3].  
La taula d’imports màxims de la renda segons unitat de convivència per a l'any en 
curs s’inclourà a les convocatòries anuals. 

d) No disposar d’immobles diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es 
disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; no disposar de rendes de 
capital ni rendes de l’activitat econòmica.  

Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin 
l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita 
l’ajut. 

f) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions 
que puguin cobrir la necessitat sorgida. 

g) Establiment d’un Pla de treball amb l’equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics. 
 

Obligacions 
 
a) Destinar la quantitat percebuda a la finalitat per a la qual es concedeix l’ajut; 

l’incompliment d’aquesta obligació comportarà la devolució de l’import concedit i, 
cas de no fer-se la devolució, es denegaran les sol·licituds de nous ajuts.  

b) Comunicar als Serveis Socials totes aquelles variacions que es produeixin en la 
seva situació socio-familiar que puguin modificar les circumstàncies que 
motivaren la sol·licitud. 



 

 

c) Col·laborar en l’aportació d’informació rellevant en relació amb la situació 
personal o familiar per a la valoració de l’ajut. 

d) Col·laborar i participar activament en aquelles indicacions tècniques que formen 
part del pla d’intervenció professional, a fi i efecte d’aconseguir una millora de la 
situació plantejada. 

e) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes.  

f) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics 
d’ocupació o altres institucions competents, així com ofertes formatives i 
d’orientació laboral, sempre que no s'acrediti l’impediment i a discreció de 
l'informe tècnic de referència dels Serveis Socials Bàsics. 

g) Mantenir l'empadronament i la residencia efectiva en el municipi durant el temps 
de percepció de l'ajuda en els casos en què sigui necessari (ajuts de menjador, 
per exemple, entre d'altres).  

h) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de l'ajuda i que 
específicament en el pla de treball sigui proposada conforme al criteri professional 
dels Serveis Socials Bàsics. 

i) Fer-se càrrec d'una part de la despesa sempre i quan la prestació no sigui pel 
total. 

j) Compliment de l’Ordenança de civisme i/o conducta convivència social adequada; 
en cas de tenir incidències cíviques, aquestes han d'haver complert amb la 
reparació/sanció corresponent. No obstant això, segons valoració tècnica dels 
Serveis Socials Bàsics podrà ser motiu de denegació de l'ajut (reincidència, faltes 
greus, delinqüència ...).  

 
 
Forma de sol·licitud i resolució 
 
L'expedient s’inicia amb la presentació de la sol·licitud. 
 
Les sol·licituds seran valorades a la Comissió d’Ajuts Econòmics, que és l’òrgan 
tècnic que emetrà les propostes de resolució per a la seva aprovació per decret de 
regidor/a delegat/da. Aquesta comissió es regirà per les normes de funcionament 
recollides com a annex 1 en aquestes bases. 
 
La resolució determinarà l’import i la finalitat dels ajuts aprovats; la concessió de l’ajut 
implica l’acceptació, per part de les persones beneficiàries, de les obligacions i 
compromisos que condicionen l’atorgament de l’ajut i el seu compliment. 
 
Documentació bàsica que ha d’acompanyar la sol·licitud 
 
Documentació general a aportar per la persona interessada (que pot autoritzar els 
serveis socials per a la seva obtenció: 
 
- Sol·licitud de l’ajut i declaració responsable degudament complimentats 

(models normalitzats incorporats a la convocatòria anual). 



 

 

- Certificat d’empadronament i de convivència on consti l’antiguitat i les 
persones que formen la unitat familiar.  

- Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar. 
- Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i dels majors de 16 

anys de la unitat convivència, o altra documentació acreditativa de la identitat. 
- Original i fotocòpia del Llibre de Família complet i, en el seu cas, sentència de 

separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia 
de fills. 

- Fotocòpia del títol de família nombrosa, en el cas que correspongui. 
- En el cas que la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat 

convivència estigui afectat per algun tipus de minusvàlua o discapacitat física, 
psíquica o sensorial, dictamen de valoració del grau de minusvàlua certificat 
per l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui. 

- En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes 
mèdics o altres documents que ho acreditin. 

- Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent 
document acreditatiu d’aquesta situació. 

- Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 
16 anys que es trobin en situació d’atur laboral. 

- Certificat de l’OTG o de l’INEM que acrediti si perceben prestació per atur de 
tots els membres adults de la unitat convivència i de l’import de la prestació o, 
en el seu cas, certificat negatiu. 

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’hisenda 
del darrer any. 

- Declaració jurada d’ingressos de la unitat convivència, segons model que es 
facilita, únicament en el supòsit que quedi suficientment justificada la 
impossibilitat d’aportar la documentació requerida. 

- En el cas de treballadors per compte aliè: original i fotocòpia del contracte de 
treball i de les tres darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin. 

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o 
butlletí de cotització a la Seguretat Social i, en tot cas, declaració de 
responsabilitat dels ingressos que té. 

- En el supòsit de persones pensionistes: document acreditatiu de la pensió que 
percep i quantia. 

- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de 
tots els comptes oberts a nom del persona sol·licitant. 

- Justificació de despeses fixes mensuals que es tenen en compte com a 
bàsiques: contracte de lloguer de l’habitatge i/o de préstec hipotecari per la 
vivenda habitual, i rebuts pagats amb imports. 

- En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició 
de la demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin 
aquesta situació. 

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de 
separació i quan no es compleix aquesta mesura). 

- Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud 
pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel 



 

 

personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada 
per la persona interessada si ho considera convenient. 

 
Documentació complementària segons escaigui:  
 
La documentació complementària estarà directament relacionada amb la modalitat de 
l’ajut que es sol·licita. 
 
Els Serveis Socials municipals podran demanar que s’adjunti la documentació que es 
consideri necessària per acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o econòmica 
de la persona o nucli familiar sol·licitant de l’ajut (sentències judicials, denúncies, 
justificants de deutes, factures, pressupostos, etc.). 
 
Abonament i justificació 
 
Els ajuts aprovats es pagaran mitjançant xec o transferència bancària; només en 
casos excepcionals que ho requereixin es faran disposicions en metàl·lic. 
 
Per a la justificació dels ajuts concedits, la persona beneficiària haurà d’aportar el 
rebut o justificació de pagament objecte de l’ajut. 
 
Contribució social dels subjectes 
 
La concessió i acceptació d'aquests ajuts podrà implicar la participació voluntària del 
beneficiari de l'ajut o d'algun membre de la seva unitat familiar en tasques de 
contribució social. L'equip dels Serveis Socials Bàsics determinarà quins membres 
concrets realitzaran aquesta tasca, així com la seva durada segons el consens tècnic 
corresponent. 
 
Denegació, modificació, suspensió i extinció dels ajuts 
 
Denegació 
 
Podran ser denegades les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits establerts 
anteriorment, puguin concórrer en alguna de les següents circumstàncies: 
 
- Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 
- Que existeixi una persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar 

ajuda a la persona sol·licitant.  
- Que l'ajuda sol·licitada no sigui adequada o no sigui suficient per a la resolució 

de la problemàtica plantejada.  
- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les 

persones sol·licitants  
- Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les 

necessitats per si mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, 
representants legals o guardadors de fet.  

- Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració dels 
serveis bàsics d’atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada.  



 

 

 
Modificació 
 
Quan variïn les circumstàncies que han motivat la sol·licitud però persisteixi la 
necessitat de l'ajut, es podrà modificar l'import de la prestació, amb informe tècnic 
dels Serveis Socials Bàsics.  
 
Suspensió  
 
La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal d'alguns dels 
requisits de la mateixa. 
 
Extinció 
 
Es procedirà a l’extinció de les prestacions per alguna de les següents causes: 
 
- Compliment del termini en les prestacions de durada determinada.  
- Per renúncia o desistiment de la persona beneficiària a la prestació 

econòmica.  
- Per canvi de domicili a un altre municipi.  
- Desaparició de totes o d'alguna de les circumstàncies, generals o 

especifiques, que van donar lloc a la seva concessió.  
- Per l’aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat 

material de continuar amb la prestació de l’ajuda. 
- Mort de la persona beneficiària; si l’ajut s'ha concedit a una unitat de 

convivència, es valorarà la pertinència de la seva continuïtat.  
 
Revocació 
 
Els ajuts podran se revocats per alguna de les següents causes: 
 
- Incompliment dels requisits per part de la persona beneficiària (compromisos i 

obligacions); els Serveis Socials Bàsics informaran de forma motivada la 
valoració sobre d’incompliment dels requisits. 

- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació 
empreses per part del personal dels Serveis Socials Bàsics. 

- Quan la persona beneficiària ho sigui simultàniament d'una altra prestació 
amb la mateixa finalitat, i ho hagi amagat en la sol·licitud de l’ajut. 

- Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en 
els apartats anteriors.  

 
La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona 
beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals 
concurrents, es podran establir formes de devolució fraccionada. 
 
 
 



 

 

Règim d’incompatibilitats 
 
Amb caràcter general, les ajudes previstes en aquestes bases no són compatibles 
amb qualsevol altra de les concedides per altres administracions, tenint, en tot cas, el 
caràcter complementari d'aquestes. Alhora, sota cap concepte, les ajudes que es 
percebin pels serveis no poden superar la quantia i finalitat d'aquests.  
 
Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió 
d'ajudes econòmiques amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes 
necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i 
atenguin aquesta finalitat. Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides 
per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.  
 
No es podran atorgar ajudes pel mateix concepte si aquestes han estat prèviament 
denegades per no reunir els requisits exigits per altres administracions o organismes 
públics. S'exceptua aquest requisit si l'ajuda concedida no resolgués la necessitat, 
podent, en aquest cas, complementar-se des de la Corporació. Igualment 
s’exceptuarà aquest requisit si les circumstancies socials, personals o de la unitat 
convivència haguessin variat des de la finalització del procés de sol·licitud.  
 
Tampoc seran compatibles amb qualsevol tipus d’ingrés privat que li pogués 
correspondre al beneficiari o a un altre membre de la unitat de convivència familiar 
per a la mateixa finalitat, excepte, igual que en supòsit anterior, casos excepcionals 
justificats mitjançant els informes tècnics pertinents que acreditin la greu situació 
socioeconòmica, en quin cas podria ser complementari.  
 
Tractament dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides 
 
Es garanteix la total confidencialitat, en relació amb les peticions efectuades en aquell 
àmbit, de l’ens local on es faci la petició, així com de qualsevol de les seves dades 
personals i familiar facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les 
finalitats per a les quals han estat facilitades i dins el marc establert per la Llei 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. 
 
Dret supletori  
 
Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la 
legislació especifica, estatal, autonòmica o local, que sigui d’aplicació i, en el seu 
defecte, pel Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el seu reglament, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
en termes de procediment administratiu. 
 
Disposició final  
 
Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent al període establert a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
sempre que hagi estat publicat al BOP. 



 

 

 
 
ANNEX 1   
 
COMISSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS  
 
Òrgan tècnic per a la valoració de les sol·licituds d’ajuts econòmics dels 
Serveis Socials municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
 
Finalitat 
 
La finalitat de la COMISSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, d’ara en endavant CAE, és 
emetre les propostes de resolució de les sol·licituds d’ajuts econòmics de les 
persones usuàries dels serveis socials municipals, en el marc que determinin les 
“Bases per a la regulació dels ajuts econòmics d’urgència social a l’Ajuntament 
Vilanova i la Geltrú” i la “Convocatòria anual per a la sol·licitud d’ajuts econòmics”. 
 
Composició 
 
La CAE està formada per tres membres fixos dels Serveis Socials Bàsics i per un 
nombre variable de professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) que 
participaran en qualitat de referents tècnics de les persones sol·licitants dels ajuts. La 
direcció dels Serveis Socials locals serà membre de ple dret de la CAE.  
 
Membres fixos 
Els membres fixos són tres, un dels quals tindrà les funcions de coordinació i 
secretaria de l’òrgan. Aquestes funcions seran assumides per un dels altres membres 
en cas d’absència del titular, amb la prelació que s’indiqui en el nomenament. 
 
Professionals dels EBAS 
A cada sessió de la CAE s’hi incorporaran, amb veu i sense vot, els referents tècnics 
dels EBAS de les persones que presenten una sol·licitud d’ajut. 
 
Direcció de Serveis Socials  
Són les persones que ocupin els càrrecs de cap de servei de Serveis Socials i cap de 
secció d’Atenció Primària de Serveis Socials. 
 
Funcions dels membres 
 
Coordinador/a: obrir i tancar la sessió, signatura de l’acta amb la relació de les 
propostes de resolució; en cas d’empat, el seu vot serà de qualitat. 
 
2 membres fixos dels SSB: debatre amb el coordinador/a les sol·licituds presentades i 
valorar les propostes de resolució a adoptar. 
 
Professionals EBAS: presentar la sol·licitud de l’ajut i aportar la informació que els 
membres fixos requereixin per a la formulació de les propostes de resolució. 
 
Direcció de Serveis Socials  



 

 

Podran incorporar-se a la CAE sempre que ho considerin convenient i quan siguin 
requerits per resoldre sol·licituds d’ajuts amb una complexitat específica fora de 
l’habitual.  En aquests casos la decisió de la proposta serà de la direcció.  També 
s’incorporaran a la CAE per a actuar en substitució de qualsevol dels membres. En 
aquest cas exerciran les funcions de coordinació i secretaria. 
 
Quòrum i calendari 
 
El quòrum serà de dos membres fixos, un dels quals ostentarà sempre les funcions 
de coordinador/a; pel que fa als professionals dels EBAS no s’estableix quòrum 
perquè la seva assistència és en funció dels ajuts que han de presentar. 
 
Les sessions de la CAE es celebraran d’acord amb un calendari anual preestablert. 
Quan una sessió no pugui celebrar-se en la data prevista, s’enviarà convocatòria per 
mitjà de correu electrònic. 
 
Resolució de les sol·licituds  
 
El procediment ordinari de valoració de les sol·licituds és el que es tramita a través de 
la CAE; les propostes de resolució seran: 
 
- No admissió 
- Aprovació 
- Denegació 
- Arxiu (per desistiment de la persona sol·licitant) 

 
Un cop valorades les sol·licituds, la secretària de la CAE aixecarà acta de la sessió 
que inclourà les informacions següents: 
 
- Identificació de la sessió 
- Relació de sol·licituds amb la proposta de resolució, que detallarà el nom i la 

identificació (NIF, NIE) de la persona sol·licitant de l’ajut, el concepte i l’import. 
- Data i signatura 

 
L’acta serà elevada a l’òrgan competent per a l’aprovació de les propostes de 
resolució i la posterior tramitació. 
 
Canvis en la COMISSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS  
 
Els canvis en el funcionament i les atribucions d’aquest òrgan tècnic seran aprovats 
pel Ple. El nomenament, separació i funcions dels membres es farà per acord de la 
Junta de Govern Local. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
    Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), 
        PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 20 vots 



 

 

    Vots en contra: CUP = 5 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

 11. URBANISME. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA, AMB RELACIÓ A L’ÚS 
HOTELER, ART. 41 I ART. 284.2.F, DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
50/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual del PGO 
objecte del present expedient, elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament, en el període transcorregut des de la vigència de la present revisió del 
PGO i de les Modificacions Puntuals de les Normes Urbanístiques, els serveis tècnics 
municipals s’han trobat amb algunes incoherències, no interpretables o justificables 
en el moment present, amb relació al règim d’usos, en l’aplicació de les Normes 
Urbanístiques (a partir d’ara NNUU) del planejament general vigent, en concret pel 
que fa a l’ús hoteler; no admès com a nova activitat en els barris centrals 
(específicament per la zona de Conservació, subzones Àrea Central i Àrea Central 
Comercial -claus 3a i 3a1, respectivament-) del municipi. 
 
Revisant el Pla General d’Urbanisme (en endavant PGU), origen de la RPGO, del que 
la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona acordà la seva executivitat el 20 de 
maig de 1981, es detecta el mateix desajust descrit en el paràgraf anterior. Aquest fet 
fa suposar que no es tracta d’una incoherència en origen, sinó d’una manca 
d’actualització dels usos admesos en relació amb l’evolució de la societat, l’economia 
i el seu modus vivendi, en els més de 34 anys d’existència del PGU, la seva Revisió i 
les MPNNUU. 
 
La present Modificació puntual, quant a l’ús hoteler, afecta a una única subzona que 
es correspon amb les claus 3a i 3a1. Segons les NNUU, en aquestes subzones 
s’admet l’ús hoteler però amb restriccions, ja que només es permeten els existents a 
l’aprovació inicial del PGO. 
 
És important aclarir que la Subzona que es correspon amb la clau 3a1 es crea única i 
exclusivament per incentivar el caràcter comercial de les plantes baixes de les 
edificacions que tenen façana a uns determinats carrers (Caputxins, Sant Sebastià i 
Sant Gregori) i regula exclusivament els paràmetres que fan referència a la planta 
baixa (article 129 de les NNUU), ja que la resta de paràmetres es regulen segons la 
clau 3a. 
 
Per tant, aquesta modificació se centra en l’actualització de l’ús hoteler admès a la 
clau 3a. 
 



 

 

Aquesta Modificació, alhora, preveu reforçar la protecció (estructural, tipològica i 
estètica) de les Obres d’Arquitectura incloses en el Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la Geltrú (en endavant PECP), 
aprovat definitivament per la CUB el 25 de març de 1987, en quant a l’exempció de 
complir l’obligatorietat de provisió de places d’aparcament en les edificacions. 
 
És important remarcar que pràcticament totes les Obres d’Arquitectura se situen en 
l’àrea central del municipi de Vilanova i la Geltrú, i es corresponen amb les zones de 
Casc Antic (clau 1), Rambla Principal (clau 2), de Conservació subzona Àrea central 
(clau 3a) i zona de l’Eixample (clau 4), principalment. 
 
II.- L’objecte del present document és la modificació puntual de les NNUU en relació 
amb l’ús hoteler. En primer lloc es modifica la reglamentació d’usos per a una única 
subzona, en concret l’article 41 de les NNUU; i en segon lloc se suprimeix 
l’obligatorietat de reserva de places d’aparcament en els edificis per a determinats 
immobles fixada a l’article 284 apartat 2f de les NNUU. 
 
Aquesta modificació puntual afecta únicament a l’articulat de la Revisió del Pla 
General d’Ordenació i en cap cas modifica els plànols normatius del mateix. 
 
En quant a la reglamentació d’usos la modificació se centra, en l’article 41 —
Reglamentació detallada dels usos—, de les NNUU i de la MPNNUU vigents, a fi i 
efecte d’admetre sense restriccions l’ús HOTELER en la clau 3a.  Aquesta 
modificació també afecta a la clau 3a1, tot i no ser necessari modificar el seu articulat 
específic per regular exclusivament els paràmetres de la planta baixa. 
 
Per tal d’incorporar l’ús hoteler entre els usos admesos a la clau 3a, es procedirà a 
modificar el quadre de reglamentació detallada d’usos de l’article 41 de les NNUU de 
la següent manera: 

• En la intersecció de la columna 2 -corresponent a l’ús hoteler- amb la fila de la 
clau 3a, se substitueix el text de l’apèndix (9) que diu: "només existents a 
l’aprovació inicial d’aquest P.G.O." pel següent: limitat a una capacitat 
màxima de 16 habitacions per establiment hoteler i una ràtio mínima de 
40 m2 construïts per habitació. 

 
I per a la regulació de l’ús d’estacionament i aparcament, se centra en l’article             
284 -Provisió d’aparcament en les edificacions- apartat 2f, de les NNUU i de la 
MPNNUU vigents, a fi i efecte de suprimir l’obligatorietat de provisió d’aparcament per 
a tots els edificis inclosos en el PECP vigent. És l’apartat 2f l’encarregat de fixar una 
reserva mínima de places d’aparcament per als hotels i residències de 2 a 5 estrelles 
en funció del número d’habitacions de l’establiment. 
 
Per tal de suprimir l’obligatorietat de la reserva de places d’aparcament per les 
edificacions catalogades incloses en les zones de sòl urbà i qualificades com a zones 
d’aprofitament, es procedirà a modificar l’apartat 2f de l’article 284 de les NNUU de la 
següent manera: 

• S’afegeix un segon paràgraf a dit apartat que diu el següent: Queden 
exemptes les Obres d’Arquitectura en sòl urbà incloses en el PECP, 



 

 

exceptuant-ne les qualificades de sistema d’equipaments, de l’obligació 
de reserva de places d’aparcament en l’edificació, sempre que aquesta 
provisió malmeti les característiques tipològiques i compositives del bé. 

 
III.- L’àmbit d’aquesta Modificació en relació amb l’article 41 és discontinu, i està 
format per cinc àrees. Les diferents àrees d’aquesta modificació se situen al centre de 
la vila, envoltant el casc històric de la Geltrú pel sud fins arribar a la rambla de 
l’Exposició, amb els carrers dels Escolapis i de la Unió; el de Vilanova per l’oest (fins 
arribar als carrers del Jardí i del Pare Garí) i pel nord (entre el carrer dels Estudis i el 
torrent de la Pastera). Incorpora també els eixamples de la Geltrú a l’est del carrer de 
Barcelona, l’eixample al voltant de l’Hospital (entre la rambla dels Josepets i el carrer 
de Sant Magí), i els creixements al llarg dels carrers de l’Aigua i del de Sant 
Francesc. 
 
A nivell urbanístic, aquest àmbit comprèn els sòls qualificats com a Zona de 
Conservació, subzones Àrea Central i Àrea Central Comercial (claus 3a i 3a1). 
 
És evident que l’ús hoteler es pot admetre en tot l’àmbit central del municipi, ja que és 
on es concentra l’activitat comercial i lúdica de la vila majoritàriament i, entenent 
l’activitat hotelera totalment compatible amb les anteriors i valorar positivament la 
riquesa que aporta una major flexibilitat en els usos permesos. 
 
L’activitat hotelera es considera com a innòcua o de baix risc, sent una de les 
activitats econòmiques amb major impuls per reactivar l’economia i major capacitat 
per crear nous llocs de treball. 
 
Alhora, el nou apartat 8 de l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït 
per l’article 22 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa, estableix que el planejament urbanístic i les ordenances municipals 
sobre l’edificació i ús del sòl no poden establir limitacions a l’accés de l’activitat 
econòmica.  
 
IV.- La present proposta de modificació justifica a la seva Memòria la no concurrència 
dels motius de valoració negativa previstos a l’art. 97.2 TRLUC, el fet que no es troba 
en cap dels supòsits previstos a l’article 96.c del TRLUC i, en conseqüència, no està 
subjecta als requisits establerts per l’article 99 del TRLUC, ni es troba en cap dels 
supòsits previstos a l’article 100 del referit TRLUC i, per tant, no requereix un 
increment de les reserves per a sistemes urbanístics. 
 
També incorpora la justificació d’innecessarietat d’informe ambiental i, per tant, no 
subjecció a procediment d’avaluació ambiental; l’observança del principi de 
desenvolupament sostenible establert a l’art. 3 TRLUC; la innecessarietat d’incorporar 
una Memòria social; la de la innecessarietat de l’agenda i de l’avaluació econòmica i 
financera, així com la innecessarietat de l’estudi de l’avaluació generada d’acord amb 
l’art. 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre. Tot i així, pel que fa a aquest darrer 
cas s’incorpora a l’expedient informe del tècnic municipal de Mobilitat, favorable a 
aquesta modificació. 
 



 

 

Juntament amb les normes urbanístiques i els plànols corresponents, inclòs l’apartat 
de suspensió de llicències i tràmits, el document de modificació elaborat pels serveis 
tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament incorpora com a annexos les superfícies útils 
mínimes dels establiments d’allotjament turístic, el Pla d’Hotels de Vilanova i la Geltrú 
i els informes del servei de Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, relatius a 
“Destí hoteler i turístic” i “Oportunitat d’inversió turística”.  

 
Fonaments de dret 
 
1.- Article 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), segons el qual 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.  
 
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 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol), i el tràmit d’audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei d'urbanisme 
només s'ha de concedir, si escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
2.- Art. 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol), que regula les determinacions i documentació de les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic.  

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.  
 
3.- Article 9, apartat 8è del Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per l’article 22 
de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa, segons 
el qual el planejament urbanístic i les ordenances municipals sobre l’edificació i ús del 
sòl no poden establir limitacions a l’accés de l’activitat econòmica.  
   
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 qualssevol 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 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 puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú en relació amb l’ús hoteler: article 41 i article 284.2f), 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, li vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, 
aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú en relació amb l’ús hoteler: article 41 i article 284.2f), elaborada 
pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
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.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).  

QUART. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la via administrativa, no 
procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar 
posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui 
adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves 
competències.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
    Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1)  
        i Sra. Carmen Reina (1) = 18 vots 
    Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 

 12. URBANISME. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A L’ÀMBIT DE LA UA 
15, CARRER SANTA MAGDALENA, DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
(EXP. 62/2015-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 31 de juliol de 2015, el Sr. Lluís Artigas i Masdeu, en representació de la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA 
(SAREB), va presentar una proposta de Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana a l’àmbit de la UA 15. 
 
Posteriorment, el 6 d’abril de 2016, el Sr. Eduardo Hernández, en representació del 
promotor, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, SA (SAREB), amb domicili social al Paseo de la Castellana, 89 (28046 



 

 

Madrid) i CIF A-86602158, presentà una proposta de Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de la UA 15, per tal de procedir a la seva 
tramitació. 
 
Aquest document ha estat redactat pels Srs. Eduardo Hernández i Xavier Torrents, 
arquitectes membres d’OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura. 
 
II.- Una vegada examinada la referida proposta de modificació pels serveis tècnics 
d’Urbanisme, a efectes d’assumir la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord 
amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquests han elaborat 
l’informe tècnic incorporat a l’expedient, el qual presenta el següent contingut literal: 
 
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A 
L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 15. INFORME URBANÍSTIC PEL TRÀMIT 
D’APROVACIÓ INICIAL 
 

1.- Antecedents 

El 6 d’abril de 2016, Eduardo Hernández, en representació del promotor, Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), amb 
domicili social al Paseo de la Castellana, 89 (28046 Madrid) i CIF A-86602158  
presentà la proposta de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a 
l’àmbit de la UA 15 per tal de procedir a la seva tramitació. 

Aquest document ha estat redactat per Eduardo Hernández i Xavier Torrents, 
arquitectes membres d’OUA, Oficia d’Urbanisme i Arquitectura. 

2.- Planejament vigent 

El 25 de juliol de 2001, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444, de 2 d’agost del 2001, s’aprovà 
definitivament la Revisió del PGO, planejament vigent en l’àmbit del document 
presentat. 

L’article 169 bis de la normativa del Planejament General defineix i determina els 
paràmetres de les diferents unitats d’actuació previstes. 
 
Article 169 bis. Unitats d’Actuació 
 
1. Per completar o adaptar les determinacions establertes en el present Pla i fer efectives les 

cessions previstes pel mateix, es delimiten Unitats d’Actuació en sòl urbà, per a les quals 
caldrà tramitar el corresponent Estudi de Detall excepte: 

 (...........) 
- U.A. 15. Carrer Santa Magdalena. Té per objecte la reparcel·lació d’una sèrie de finques 

afectades per vialitat, per tal de fer possible la seva correcta reedificació i la cessió dels 
terrenys vials corresponents. 
-  



 

 

 
Plànol sèrie C PGO 

 

L’àmbit es troba al Raval de Santa Magdalena i té per finalitat l’obertura i cessió d’un 
tram d’aquest carrer amb una amplada de 30m. mitjançant l’enderroc d’edificacions 
existents i l’ordenació de les noves. 

3.- Classificació i qualificació urbanística 

D’acord amb el planejament vigent, l’àmbit de la proposta està íntegrament classificat 
com a Sòl Urbà, clau 4 i sistemes viaris. 

4.- Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

1. Memòria Informativa 
2. Memòria de l’ordenació 
3. Normativa 
4. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (justificació de la no necessitat 

d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada) 
6. Avaluació econòmica i financera 
7. Justificació ambiental 

 
Plànols: 

 
i.01  Informació 
i.02  Ortofotomapa 
i.03  Topografia 
i.04  Planejament Vigent 
i.05  Planejament Vigent. Zonificació i condicions d’edificació 
i.06  Estructura de la propietat 
i.07  Mitgera 
o.01  Zonificació 
o.02  PGO vs proposta de modificació. Zonificació i condicions d’edificació 



 

 

o.03  Ordenació. Condicions d’edificació 
 

El document presentat a tràmit conté la documentació suficient amb relació als seus 
objectius i en compliment de les determinacions del planejament i de la legislació 
vigent per a casos de modificació de planejament general.  

5.- Objectiu de la proposta 

L’objectiu de la proposta es pot resumir en dos punts: 

o Ajustar el límit de la unitat d’actuació per tal d’ajustar-se a la realitat física. 

o Facilitar la gestió de l’àmbit mitjançant la modificació del seu límit, eliminant 
tres porcions de sòl (de 31m2, 72 m2 i 301 m2) que poden dificultar-la 
greument.  

6.- Resum de la proposta 

Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada modifica el límit de 
l’àmbit per tal de facilitar la seva gestió: 

o S’elimina part d’una finca corresponent a la comunitat de propietaris del Raval 
de Santa Magdalena, núm. 4 (finca 9), consistent en un volum de planta baixa. 

o S’exclou part de la finca 8 consistent en una part triangular d’una crugia d’un 
cobert pertanyent a una comunitat de propietaris. D’aquesta manera s’evita el 
cost de deconstrucció i la indemnització per l’afectació a l’activitat en curs. 

o S’exclou part de la finca 10, atès que la seva inclusió no és necessària per 
mantenir l’accés de vehicles a la finca 8. 

o S’inclou la totalitat de la finca 1, actualment no inclosa en el límit de la UA 15, 
per tal de poder mantenir l’accés a l’activitat d’aparcament que es duu a terme 
a l’edificació de la finca 8. 

 

 



 

 

 
Plànol de propietats 

 

Per altra banda es concreta l’ordenació de la volumetria adaptant els paràmetres 
corresponents a la clau 4 a les preexistències i mitgera de l’edifici colindant. Així 
doncs es delimiten unes profunditats edificables de 7,50 m, 12,00 m i 15,00 m en 
funció de les edificacions situades a l’interior de l’illa. 

La proposta manté l’índex d’edificabilitat vigent de 2,35 m2st/m2sòl que, aplicat a la 
superfície de l’àmbit vigent, resulta un sostre de 3.277,45 m2st 

Aplicant el mateix coeficient d’edificabilitat a la superfície del nou àmbit resulta un 
sostre de 2.717,18 m2st. El sostre resultant total es veu reduït en 520,28 m2st. 

Tal com es grafia als plànols o.02i o.03 es proposa una ordenació d’alineació al vial 
de planta baixa més quatre plantes pis. Es manté un pas de vehicles des del vial cap 
a l’interior d’illa (finca 8) a la part nord de l’àmbit de mínim 4 metres d’amplada. 

El document de modificació estudia tres alternatives, en funció de la inclusió o no de 
diverses finques, justificant la idoneïtat de la segona: 

Alternativa 1: es manté el planejament vigent 



 

 

Alternativa 2: es modifica el planejament  adaptant-se a la realitat, excloent les 
finques 8, 9 i 10 

Alternativa 3: es modifica el planejament adaptant-se a la realitat, excloent 
 les finques 9 i 10 i incloent la totalitat de la finca 8 

 
Es justifica la no cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic en funció de no estar 
inclòs en cap dels supòsits de l’article 43 del TRLLUC.  

La proposta de modificació no inclou cap dels supòsits de l’article 100 del TRLLUC i, 
en conseqüència, no cal incrementar les reserves de sistemes urbanístics. Tampoc 
està dins de cap dels supòsits establerts per l’article 99 del TRLLUC (ni s’incrementa 
el sostre ni es modifica la intensitat d’usos).  
 
La normativa inclosa en el document desenvolupa en 7 articles els aspectes que 
regulen aquesta unitat d’actuació. 
 
L’article 7. Creació d’un nou article 169.bis (2) a les Normes Urbanístiques del PGO 
de Vilanova i la Geltrú defineix el redactat d’aquest establint els paràmetres del 
Polígon d’Actuació Urbanística 15 “Carrer de Santa Magdalena”, tant per cessions 
com per sòl privat. 
 
A l’apartat 4 d’aquest article es defineix com a sistema de gestió el de reparcel·lació 
en la modalitat de compensació bàsica. 
 
L’apartat 5 del mateix article determina que el sistema viari haurà d’urbanitzar-se amb 
els mateixos criteris que la resta del Raval de Santa Magdalena. 

  



 

 

Límit actual i proposta 

 
7.- Avaluació de la mobilitat generada 

Es justifica, d’acord amb l’establert a l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre que, atès que la modificació no comporta una nova classificació del sòl ni 
es generen nous usos o activitats, no és necessari que inclogui un estudi de la 
mobilitat generada. El document de modificació garanteix la cessió i urbanització del 
sòl qualificat con a vialitat. Tanmateix es garanteix (no normativament) l’accés a 
l’aparcament situat a l’interior de l’illa. 
 
8.-  Avaluació econòmica i financera 

Tal com s’ha expressat al punt 6 del present informe, la modificació proposada no 
està inclosa a cap dels supòsits establerts per l’article 99 del TRLLUC, atès que ni 
s’incrementa el sostre ni es modifica la intensitat d’usos. Es justifica la viabilitat 
econòmica de l’alternativa 2 (esmentada al punt 6 del present informe).  
 
9.-  Justificació ambiental 

Tal com s’indica a l’apartat 7.1 Justificació Ambiental, la modificació puntual no està 
dins de cap dels supòsits de l’article 77 de la Llei 6/2009. 
 
A l’apartat 7.2 Mesures ambientals recomanades, es detallen diverses mesures i 
recomanacions pel que fa a la vegetació, prevenció i extinció d’incendis, estalvi 
energètic i diversos criteris de sostenibilitat.  



 

 

 
10.- Valoració de la proposta  

En general es considera que la proposta presentada és apropiada per tal de facilitar  
el desenvolupament de l’àmbit de la UA 15, atès que s’adapta a les preexistències 
amb una precisió que el planejament general no fa. S’ajusta el límit de l’àmbit 
excloent part de finques que dificultarien enormement la seva gestió, permetent la 
cessió del sistema viari prevista. Per altra banda, l’ordenació proposada s’adapta a 
les finques i construccions existents, de manera que s’endreçarà la façana urbana i 
disseny viari del Raval de Santa Magdalena. 
 
El document justifica el compliment de l’article 97 apartat 1 del TRLLUC, explicitant 
els motius d’interès públic i social, alhora que no es troba en cap dels supòsits de 
l’apartat 2 del mateix article que impliquen una valoració negativa de la modificació 
proposada. 
 
11.- Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de la UA 15, 
promoguda per la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, SA.  
 
Tot el qual s’informa perquè el Ple de l’Ajuntament resolgui el que consideri oportú, i 
sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben fonamentats.” 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Article 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), segons el qual 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.  
 
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 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol), i el tràmit d’audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei d'urbanisme 
només s'ha de concedir, si escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
2.- Art. 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol), que regula les determinacions i documentació de les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic.  
 
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.  
 



 

 

3.- 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 i incorporat 
en el document de modificació, la suspensió de la tramitació de qualssevol 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. 
 
4.- 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 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 puntual del Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15, redactat pels Srs. Eduardo 
Hernández i Xavier Torrents, arquitectes membres d’OUA, Oficina d’Urbanisme i 
Arquitectura, i promogut per Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), així com els informes tècnics i jurídics 
incorporats 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, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15, d’acord amb el document de 
modificació redactat pels Srs. Eduardo Hernández i Xavier Torrents, arquitectes 
membres d’OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, i promogut per Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB), 
assumint expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb 
l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Tot això de conformitat amb 
l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
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. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).  
 
QUART. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, no 
procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar 
posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui 
adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves 
competències.” 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 13. URBANISME. AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’INFORMACIÓ PUBLICA DE 
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA AL SECTOR EIXAMPLE NORD DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  (EXP. 33/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 2 de maig de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent acord: 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació en el sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb el document de Modificació incorporat a l’expedient, redactat 
per la UTE Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, S.L.P-Manuel Ruisánchez 
Arquitectes, S.L.P., Unió Temporal d’Empreses, segons encàrrec efectuat per 
aquest Ajuntament, i vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient. 
 
Atenent que aquesta modificació puntual de PGO substitueix l’aprovada 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de març de 2007, s’acorda deixar-
la sense efecte, d’acord amb els motius i justificacions que consten a l’apartat III 
de la part expositiva del present acord. 
 
SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i 
gestió urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol 
corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER.- Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental i els altres documents urbanístics 
incorporats a l’expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la 
darrera publicació obligatòria, així com efectuar també simultàniament les 
consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableix el document de 
referència ambiental propi d’aquest expedient, en els mitjans i termes previstos 
legalment. 
 
Dit període d’informació pública es farà també efectiu en el marc del programa de 
participació ciutadana aprovat pel Ple de la Corporació en data 3 de novembre de 
2014.  
 
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 establert legalment.    
 
QUART.- Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona 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. 
 



 

 

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci Urbanístic per al desenvolupament 
del sector “Eixample Nord” i a l’Institut Català del Sòl. 
 

SISÈ.- Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, no 
procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar 
posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, 
pugui adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de 
les seves competències. 

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

L’esmentat acord d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 20 de maig de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 29 de 
maig de 2016, així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web 
municipal, així com a la del Consorci Eixample Nord.   
 
En conseqüència, el termini d’informació pública de 45 dies determinat en l’apartat 
Tercer de dit acord d’aprovació inicial finalitza el proper 13 de juliol de 2016. 
 
II.- A l’apartat VII de la part expositiva de l’esmentat acord d’aprovació inicial es 
ressenyava que, donada la singular importància d’aquesta MPPGO per al futur 
creixement de la ciutat i la conveniència, per tal motiu, de facilitar la participació de la 
ciutadania en aquest procés de planejament, en ares a la divulgació i la comprensió 
dels objectius i del contingut d’aquest instrument urbanístic (de conformitat amb els 
principis generals establerts al respecte en l’article 8 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i articles 22, 101 i 105 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), el 
Ple de l’Ajuntament de data 3 de novembre de 2014 va aprovar el programa de 
participació ciutadana d’aquesta Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
en el sector Eixample Nord, amb el contingut que es deriva de l’establert a l’article 
22.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En dit programa de participació ciutadana es relacionen totes les accions d’informació 
i comunicació que s’havien efectuat fins a la seva data, així com el contingut 
d’accions de caràcter informatiu i participatiu, tant en la fase corresponent al període 
d’informació pública com en la fase posterior a dit període.  
 
III.- En dit programa es diu que el municipi de Vilanova i la Geltrú ha apostat per 
implicar la ciutadania des de l’inici de l’elaboració del projecte de planejament per al 
desenvolupament de l’Eixample Nord i seguirà desenvolupant altres canals i 



 

 

mecanismes de participació i informació pública en la fase posterior a l’aprovació 
inicial de la modificació.  
  
Els objectius del programa de participació que es relacionen en dit document són els 
següents: 
� Garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana previstos en 

l’article 8 de la Llei d’urbanisme. 
� Facilitar la divulgació dels continguts dels treballs.  
� Establir i promoure diversos espais de participació on la ciutadania a títol 

individual, els representants de la societat civil, experts i tècnics municipals 
puguin expressar les seves inquietuds i visions. 

� Assolir un alt grau d’implicació i consens respecte el projecte a desenvolupar.  
 
La complexitat del desenvolupament de l’Eixample Nord va fer imprescindible 
comptar amb la participació de la ciutadania i dels diferents agents socials, 
econòmics i mediambientals des de l’inici del projecte.  
 
Pel que fa al contingut del programa en relació amb el període d’informació pública, el 
programa assenyala que seguint amb les indicacions de l’article 22 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, a continuació es preveuen els diferents mecanismes d’informació 
sobre l’ordenació proposada per l’instrument aprovat inicialment, així com per donar a 
conèixer l’obertura d’aquest període i el sistema de recollida d’al·legacions i 
propostes:   

� Aprovada inicialment la modificació del PGOU, i per tal de fer públic el període de 
participació que s’obre, l’acord de Ple s’anunciarà en els següents mitjans: a 
través d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’edictes 
municipal, a la web municipal i a la del Consorci i en aquells canals de 
comunicació que es considerin oportuns. El període d’informació pública tindrà 
una durada de 45 dies des de la publicació oficial.   

� Un cop obert el període d’informació pública i anunciat en els mitjans abans 
esmentats, la ciutadania podrà consultar l’expedient complet exposat a informació 
pública (documentació gràfica i escrita) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

� S’oferirà també un servei d’atenció individualitzada a l’Ajuntament, per resoldre 
dubtes. 

� Es podran presentar formalment les al·legacions i/o suggeriments relacionats a 
través del Registre d’entrada de l’Ajuntament.  

� Es notificaran individualment els acords de la tramitació de la present modificació 
a tots els propietaris i interessats que resultin directament afectats segons 
l’expedient. 

� L’Ajuntament podrà impulsar altres espais informatius i de participació de la 
ciutadania si el Ple Municipal ho considera oportú. 

 
Així, i des del moment en què es va publicar l’acord d’aprovació inicial de la present 
MPGO, s’està duent a terme de manera continuada un servei d’atenció 
individualitzada, tant a l’Ajuntament com al propi Consorci de l’Eixample Nord, on 



 

 

s’estan atenent personalment les diferents persones interessades en aquest procés 
de modificació de planejament. 
 
Així mateix, en data 25 de maig es va fer al Saló de Plens de l’Ajuntament una 
presentació informativa d’aquesta MPGO al Consell Municipal d’Associacions de 
Veïns, el resultat de la qual està penjat a la web del Consorci. Posteriorment, i una 
vegada efectuades les comunicacions oportunes als propietaris del sector, en data 21 
de juny ha tingut lloc una trobada informativa amb aquests en el Centre Cívic La 
Collada, on els propietaris interessats han tingut l’oportunitat d’efectuar les seves 
aportacions, comentaris o suggeriments, amb el resultat que figura també penjat a la 
web del Consorci. 
 
D’altra banda, el proper dijous 30 de juny està prevista una nova presentació 
d’aquesta MPGO al Consell Municipal de Medi Ambient, al CRIA, i el dimecres 6 de 
juliol una reunió amb agents econòmics i socials de la ciutat, a la seu de l’ADEGP. 
 
IV.- Tot plegat, i als efectes de continuar facilitant la màxima participació de la 
ciutadania en aquest procés de planejament, en ares a la divulgació i la comprensió 
dels objectius i del contingut d’aquest instrument urbanístic, garantint al màxim els 
objectius del programa de participació abans ressenyats que es relacionen en dit 
document, resulta del tot aconsellable i convenient ampliar el termini d’informació 
pública relatiu a la tramitació d’aquesta MPGO, més enllà del termini de 45 dies 
previst legalment, tractant-se aquest d’un termini mínim, tal i com preveu l’article 86 
bis del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost), així com l’article 115 del Reglament que la desenvolupa (aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol).   
 
Per tal motiu, es proposa una ampliació del tràmit d’informació pública en TRES (3) 
MESOS, tenint present també que, d’acord amb la disposició addicional desena del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aquest termini s’ampliaria en un mes, en cas que 
coincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost.  
     
Fonaments de dret 
 
1.- Article 86 bis del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost), i article 115 del Reglament que la desenvolupa (aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol).   
 
2.- Articles 22 i 105.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i article 8 del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, en relació amb la publicitat i participació ciutadana.  
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord 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. 
 
Per tot l’exposat, vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 



 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’ampliació del termini d’informació pública previst a l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de 2 de maig de 2016, relatiu a l’aprovació inicial de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació en el Sector Eixample Nord, del terme municipal 
de Vilanova i la Geltrú, per un termini de TRES (3) MESOS des de la darrera 
publicació obligatòria, en els mitjans i termes previstos legalment. 
 
Dita ampliació del període d’informació pública es fa també efectiva en el marc del 
compliment dels objectius previstos al programa de participació ciutadana aprovat pel 
Ple de la Corporació en data 3 de novembre de 2014. 
 
D’acord amb la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aquest termini s’ampliaria en un mes, en cas que coincideixi totalment o parcialment 
amb el mes d’agost.  
  
SEGON. Publicar el present acord, per edicte, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, 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. 
 

L’expedient continuarà durant tot aquest termini ampliat d’informació pública a 
disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme, Habitatge i Medi 
Ambient, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al Consorci Urbanístic per al desenvolupament del 
sector “Eixample Nord” i a l’Institut Català del Sòl, així com a la resta d’interessats en 
l’expedient. 

QUART. Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, no 
procedeix interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar 
posteriorment els recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui 
adoptar la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el marc de les seves 
competències. 

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

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 



 

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

  14. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 
07.06.2016, DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
APROVAT PEL PLE DE 21 DE DESEMBRE DE 2015. (EXP. 351/2015-
RH) 

 
Relació de fets 
 
1. El Ple de Corporació del 21 de desembre de 2015 va aprovar l’expedient 
351/2015-RH, de modificació de llocs de treball. 
 
2. Com a conseqüència de les al·legacions presentades pels sindicats SFP-CSL i 
CCOO, de data 15 de febrer de 2016, i les inquietuds expressades pels representants 
sindicals en relació amb les modificacions de llocs de treball de l’expedient 351/2015-
RH, concretades únicament als llocs de treball que van des del punt Primer 
subapartat o) fins el v), es va celebrar la Mesa de Negociació del 21 de març de 
2016, amb el resultat que consta a l’acta. 
 
3. La Junta de Govern Local en data 7 de juny de 2016 va aprovar, amb número 
d’identificador de l’expedient 351/2015-RH, l’acord que resolia: 
 
“PRIMER. Modificar l’acord de modificació del Catàleg de Llocs de Treball aprovat pel 
Ple de 21 de desembre de 2015 en el punt Primer, de la lletra o) a la v), quedant 
redactat de la forma següent:  
 
1) Modificar el lloc de treball d’Agent de la Policia Local, que figurarà al catàleg de la 

següent manera: 
                                                                                 C.E.segons  CE Nocturnitat  C.Específic 
Denominació del lloc             Punts   Grup   C Destí   manual         i Festivitat           Total            Total____ 
Agent de la Policia Local     244     C2        17        15.436,77€      3.046,32€    18.483,09€   32.073,73€ 
  
Factors de valoració: A113, A122, A21, A32, B11, B22, C12, C21, C32, D10, D222, D321, 1mb. 
 
Origen i règim d’aplicació de l’import  del complement específic:  
 
El complement específic de 244 punts sense nocturnitat i festivitat és de 15.436,77€. 
La nocturnitat i festivitat inclosa en el complement específic és de  3.046,32€. Aquest 
import està integrat per 2.091,31€ de 48 dies treball en dissabtes i diumenges i 
955,01€ de nocturnitat de 72 nits. 
 
La proposta d’aquest increment esta condicionada a les situacions següents: 
 
- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs de treball 

realitzades per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap cas, al 
cobrament d’un Complement Personal Transitori Absorbible en cas que s’hagi de 
disminuir la retribució. 

- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial en aquesta matèria, 
derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que comporti una resolució 



 

 

diferent a la proposada. És a dir, en el cas que l’Ajuntament, per sentència, hagi 
de pagar als policies locals els plusos de dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé 
als policies de barri el plus de penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en 
relació amb el col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 

 
2) Iniciar els tràmits per a la creació d’un lloc de treball d’Agent Interí de la Policia 

Local,  mantenint el factor A112 de competència bàsica, i tenint en compte que no 
porten arma, ni fan nocturnitat. 
 

3) Modificar el lloc de treball de Caporal de la Policia Local, que figurarà al catàleg de 
la següent manera: 

 
                                                                     C.E.segons   CE Nocturnitat  C.Específic 
 Denominació del lloc       Punts  Grup  C Destí   manual         i Festivitat             Total               Total_____ 
 Caporal Policia Local     307     C2         18     19.099,92€     3.046,32€        22.146,24€       36.051,88€ 
 
  
Factors de valoració: A113, A122, A22, A32, B12, B22, C12, C21, C32, D112, D222, D321, 1mb. 
 
Origen i règim d’aplicació de l’import del complement específic: 
 
El complement específic de 307 punts sense nocturnitat i festivitat és de 19.099,92€. 
La nocturnitat i festivitat inclosa en el complement específic és de 3.046,32€. Aquest 
import està integrat per 2.091,31€ de 48 dies treball en dissabtes i diumenges i 
955,01€ de nocturnitat de 72 nits. 
 
La proposta d’aquest increment està condicionada a les situacions següents: 
 
- Que serà provisional fins a tenir les noves valoracions de llocs de treball 

realitzades per la Diputació de Barcelona, i no donarà lloc, en cap cas, al 
cobrament d’un Complement Personal Transitori Absorbible en cas que s’hagi de 
disminuir la retribució. 

- Que es percebrà fins que hi hagi una sentència judicial en aquesta matèria, 
derivada dels contenciosos presentats pels sindicats, que comporti una resolució 
diferent a la proposada. És a dir, en el cas que l’Ajuntament, per sentència, hagi 
de pagar als policies locals els plusos de dissabte i diumenge i de nocturnitat, o bé 
als policies de barri el plus de penositat o altres, l’increment proposat es reduirà en 
relació amb el col·lectiu que hagi quedat concernit favorablement per la sentència. 

 
4) En relació amb la creació de nous llocs de treball corresponents a les lletres de la 

q) a la v) de l’acord del Ple de 21 de desembre de 2015, es modifica l’import del 
Complement Específic de manera que es deixa sense efecte la part corresponent 
a aspectes de dedicació, i continuaran vigents en tota la resta les modificacions 
aprovades d’aquests llocs de treball, si bé els correspondrà el complement de 
l’apartat següent. Dels llocs de treball corresponents a les lletres de la q) a la v) de 
l’acord de Ple del 21 de desembre de 2015, cal entendre que es creen els llocs de 
treball de:  

- 1 Tècnic/a Auxiliar de Convivència i Equitat C1-17 amb 178 punts CE 
10.314,54€ (lletra t)). 



 

 

- 3 Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat A2-21 amb 283 punts CE 
11.302,16€ (lletra u i v)). 

 
La resta de llocs de treball (lletres q), r) i s)) queden en la mateixa situació que en el 
catàleg vigent abans de les seves modificacions. 
 
5) Crear un complement retributiu, provisional i transitori, fins a la valoració de llocs 

de treball, que es percebrà per les persones que ocupin els llocs de treball que a 
continuació es detallen, quan es donin les circumstàncies especificades i per les 
motivacions que s’exposen en cada cas: 

 
5.1) Complement retributiu pel Tècnic/a Mig Enginyeria A2 23 amb 379 punts. 
Complement retributiu de 1.360,80€ anual. 
 
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu:  
 
a)  Origen: ve motivat per la disponibilitat per realitzar treballs en horaris nocturns i de 

caps de setmana. La freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un 
quadrant, perquè depèn de les actuacions que es planteja el Servei pels 
requeriments de les activitats que tenen lloc a la ciutat. 

b)  Justificació: per comparació interna de la persona que ocupava aquest lloc de 
treball anteriorment, que percebia una complement pel mateix import. 

c)  Justificació: 
1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que 

ocupi el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària, sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del 
lloc de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considera que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més 
el complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
5.2) Complement retributiu per l’Inspector/a de Serveis Viaris C1-19 amb 219 punts. 
Complement retributiu de 1.360,80€ bruts anuals. 
 
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a)  Origen: ve motivat per l’exigència de disponibilitat per treballar tardes pactades i 

disponibilitat per solucionar incidències fora de l’horari habitual. La freqüència no 
es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn de les 
actuacions que es planteja el Servei, pels requeriments de les incidències que 
tenen lloc a la ciutat. 

b)  Justificació: per comparació interna, al tractar-se d’un tema de disponibilitat 
s’equipara al cas anterior del Tècnic/a Mig d’Enginyeria (Activitats). 



 

 

c)  Règim d’aplicació: 
1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que 

ocupi el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària, sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del 
lloc de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considera que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més 
el complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
 5.3) Complement retributiu pel Tècnic/a Especialista Comunicació C1-19 amb 219 
punts: 
Complement retributiu de 1.360,80€. 
   
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a)  Origen: ve motivat per l’exigència de disponibilitat per treballar tardes i caps de 

setmana per atendre l’actualitat dels actes municipals fora de l’horari habitual. La 
freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn 
de les diferents actuacions que es planteja el Servei amb motiu dels diferents 
actes de totes les Regidories Municipals. 

b)  Justificació: per comparació interna, al tractar-se d’un tema de disponibilitat 
s’equipara al cas anterior del Tècnic/a Mig d’Enginyeria (Activitats), Inspector/a de 
Servies Viaris, Tècnic/a Mig de Convivència i Equitat i Tècnic/a Auxiliar de 
Convivència i Equitat. 

c)  Règim d’aplicació: 
1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que 

ocupi el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària, sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del 
lloc de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considera que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més 
el complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
 
5.4) Complement retributiu pel Tècnic/a Auxiliar Convivència i Equitat C1-17 amb 
178 punts:  
 



 

 

Complement retributiu de 1.360,80€ bruts anuals. 
  
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a) Origen: ve motivat per l’exigència de disponibilitat d’activitats programades a les 

tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La freqüència no es pot 
determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn de les activitats que 
programa la Regidoria. 

b) Justificació: per comparació interna per la disponibilitat fora de l’horari habitual de 
treball, s’equipara als casos tractats anteriorment del Tècnic/a Mig d’Enginyeria 
(Activitats), Inspector/a de Serveis Viaris (gestió d’incidències) i Tècnic/a Mig de 
Convivència. 

c) Règim d’aplicació: 
1.  L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que 

ocupi el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària, sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del 
lloc de treball. 

2.  La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considera que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més 
el complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
 
5.5) Complement retributiu pel Tècnic/a Mig Convivència i Equitat A2-21 amb 283 
punts: 
 
Complement retributiu de 1.360,80€ bruts anuals.  
                                                                                     
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a) Origen: fe motivat per l’exigència de disponibilitat d’activitats programades a les 

tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La freqüència no es pot 
determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn de les activitats que 
programa la Regidoria. 

b) Justificació: per comparació interna, la disponibilitat fora de l’horari habitual de 
treball s’equipara als casos tractats anteriorment del Tècnic/a Mig d’Enginyeria 
(Activitats) i de l’Inspector/a de Serveis Viaris (gestió d’incidències). 

c) Règim d’aplicació: 
1.  L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que 

ocupi el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària, sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 



 

 

del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del 
lloc de treball. 

2.  La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considera que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més 
el complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

 
5.6) Complement retributiu pel Tècnic/a Mig Convivència i Equitat A2-21 amb 283 
punts: 
 
Complement de 1.947,12€ bruts anuals. 
  
Origen, justificació i règim d’aplicació del complement retributiu: 
 
a) Origen: ve motivat per l’exigència de disponibilitat per les funcions de coordinació, 

assistència a reunions fora de l’horari de treball, pel desenvolupament de les 
funcions de supervisió i coordinació fora de l’horari habitual i per les activitats 
programades a les tardes i els caps de setmana fora de l’horari habitual. La 
freqüència no es pot determinar amb exactitud segons un quadrant, perquè depèn  
de les activitats que programa la Regidoria. 

b) Justificació: per comparació interna, s’equipara al complement que estan 
percebent Treballadors Socials i Educadors Socials que realitzen treballs de 
coordinació i supervisió fora de l’horari habitual de treball. 

c) Règim d’aplicació:  
 

1. L’atorgament del Complement Retributiu comportarà que la persona que 
ocupi el lloc de treball no tindrà dret als complements que el Conveni/Pactes 
estableix per jornada partida, dissabte o diumenge, festius i a més a més el 
treball s’efectuarà amb autoregulació horària, sense dret a percepció ni 
compensació de treballs extraordinaris, quan es realitzin les tasques pròpies 
del lloc de treball que s’han detectat en l’expedient de revisió i valoració del 
lloc de treball. 

2. La vigència del Complement Retributiu queda sotmesa al resultat de la 
valoració de llocs de treball de propera realització, de manera que si la nova 
valoració de llocs de treball considera que el lloc de treball ha de tenir una 
retribució per tots els conceptes inferior a l’actual Complement Específic més 
el complement retributiu que s’atorga, no es mantindrà aquesta quantitat de 
complement retributiu com a Complement Personal Transitori Absorbible. 

  
SEGON. Desestimar les al·legacions fetes pel sindicat SFP-CSL i per CCOO, de data 
15 de febrer de 2016, en relació amb l’acord de modificació de llocs de treball aprovat 
al Ple de 21 de desembre de 2015, excepte en tot allò que s’hagi admès o acceptat en 
els apartats anteriors, segons l’Informe del Servei de Recursos Humans, referit en 
l’apartat 7è. dels Fonaments de Dret de la present resolució. 
 



 

 

TERCER. Modificar el lloc de treball d’Agent i Caporal de la Policia Local, que es 
classificarà en el grup professional C1, deduint la diferència retributiva de les 
retribucions complementàries i que quedarà de la forma següent: 

 
 
QUART. Resumir totes les modificacions del catàleg de llocs de treball derivades de 
les accions anteriors aprovades en el present acord, que es concreten en el format 
que utilitza l’Ajuntament pel seu Catàleg de llocs de treball i que és el següent: 
 
 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ punts GP CD 
Salari 
Base 

Complement 
de Destí 

Complement 
Específic 

TOTAL 

 

                 
GRUP CLASSIFICACIÓ A2                

Tècnic/a Mig d'Enginyeria  379 A2 23 12.906,46 7.649,74 16.968,49 37.524,69 1 
Tècnic/a Mig de 
Convivència i Equitat 283 A2 21 12.906,46 6.626,90 11.302,16 30.835,52 2 

GRUP CLASSIFICACIÓ C1                

Inspector/a de Serveis Viaris 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 3 
Tècnic/a Especialista 
Comunicació 219 C1 19 9.884,84 5.841,50 12.901,55 28.627,89 4 

Caporal/a Policia Local 307 C1 18 9.884,84 5.527,06 20.639,98 36.051,88 5 

Agent Policia Local 244 C1 17 9.884,84 5.212,06 16.976,83 32.073,73 6 
Tècnic/a Auxiliar 
Convivència i Equitat 178 C1 17 9.884,84 5.212,06 10.314,54 25.411,44 7 

 
1_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori 
de 1.360,80€ anuals, segons l’apartat primer, subapartat 5.1) de la resolució del Ple 
de 6 de juny de 2016. 
 
2_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori, 
segons l’apartat primer, subapartat 5.5) de 1.360,80€ anuals i subapartat 5.6 de 
1.947,12€, de  la resolució del Ple de 6 de juny de 2016. 
 

Lloc de treball Punts Grup 
Prof. Sou base CD CE Manual 

CE  
Nocturnitat      
i Festivitat 

Total 

Agent Policia 
Local amb 
aplicació 
modificació de la 
Llei 16/1991 

244 C1 9.884,84€ 17: 
5.212,06€ 13.930,51€ 3.046,32€ 32.073,73€ 

Caporal Policia 
Local amb 
l’aplicació de la 
modificació de la 
Llei 16/1991 

307 C1 9.884,84€ 18: 
5.527,06€ 17.593,66€ 3.046,32€ 36.051,88€ 



 

 

3_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori 
de 1.360, 80€ anuals, segons l’apartat primer, subapartat 5.2), de la resolució del Ple 
de 6 de juny de 2016. 
 
4_ Aquest lloc de treball té assignat un Complement retributiu, provisional i transitori 
de 1.360,80€, segons l’apartat primer, subapartat 5.3), de la resolució del Ple de 6 de 
juny de 2016.  
 
5_ El Complement específic integrat per 19.099,92€ del manual de valoració, dels 
quals es resten 1.506,26€ perquè és la quantitat que s’ha incrementat el sou base per 
aplicació del grup C1 i es segueix sumant al CE 3.046,32€ de festivitat i nocturnitat. 
 
6_ El Complement específic integrat per 15.436,77€ del manual de valoració, dels 
quals es resten 1.506,26€ perquè és la quantitat que s’ha incrementat el sou base per 
aplicació del Grup C1 i  es segueix sumant al CE 3.046,32€ de festivitat i nocturnitat. 
 
7_ Aquest lloc de treball té assignat el Complement retributiu, provisional i transitori de 
1.360,80€ anuals, segons l’apartat primer, subapartat 5.4), de la resolució del Ple de 6 
de juny de 2016. 
 
CINQUÈ. Modificar el catàleg de llocs de treball amb l’aplicació de l’increment 
retributiu de l’1%, tal i com es va pactar en els acords de negociació del Pressupost 
2016. 
 
SISÈ. 
a)  Declarar aprovat definitivament l’acord de modificació del catàleg de llocs de 

treball del Ple de 21 de desembre de 2015, amb les modificacions introduïdes pel 
present acord. 

 
b)  Trametre còpia de la modificació del catàleg de llocs de treball al Departament de 

Governació de la Generalitat en el termini de trenta dies i publicar el seu contingut 
íntegre al BOP i DOGC. 

 
SETÈ. 
Els efectes econòmics d’aquestes modificacions del catàleg estan emparats pel 
Capítol I del pressupost vigent, atès que amb anterioritat s’han fet efectius mitjançant 
els corresponents decrets i acords de Junta de Govern Local, amb el preceptiu 
informe de fiscalització. El traspàs del grup C2 al Grup C1 dels llocs de treball d’Agent 
de la Policia Local i de Caporal de la Policia local no suposen cap cost econòmic, 
perquè és una transferència de quantitats entre els diferents conceptes retributius, 
essent el total final de la retribució el mateix.” 
 
Fonaments de dret  
 
1. Article 283.2 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. 
2. Article 74 Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
3. Article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 



 

 

4. Articles 29, 30, 31 i 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Per tot això, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i 
Recursos Humans proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC. Donar compte de l’acord de la JGL de data 7 de juny de 2016, amb número 
d’identificador de l’expedient 351/2015-RH, de modificació del catàleg de llocs de 
treball aprovat pel Ple de 21 de desembre de 2015 referit a la part expositiva. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

MOCIONS 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

 23. MOCIÓ DE SUPORT AL SERVEI DE TRANSPORT DIARI DE 
L’ASSOCIACIÓ AMPERT PER ALS MALALTS DE CÀNCER DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
En aquesta moció hi ha una intervenció pública de la Sra. Margarita Pellicer Solanas, 
en representació de l’AECC Catalunya Contra el Càncer. 
 
 
AMPERT, associació contra el càncer i de suport al malalt oncològic, és una entitat 
sense ànim de lucre creada a Vilafranca del Penedès, l'any 2008. El seu àmbit de 
treball actual abasta els 27 municipis de la comarca de l'Alt Penedès.  
 
La tasca principal d'Ampert és la d'acompanyament dels malalts de càncer de l'Alt 
Penedès, que necessiten tractaments de radioteràpia. Aquests tractaments es 
realitzen a l'Hospital Duran i Reynals ICO. Són tractaments diaris, que poden tenir 
una durada entre dues o, fins i tot, quaranta setmanes. El fet que el centre de 
referència per als tractaments sigui fora de les nostres contrades, concretament a 
l'Hospitalet de Llobregat, fa que les persones usuàries necessitin traslladar-se cada 
dia des del seu municipi fins al lloc per tal de realitzar els tractaments de radioteràpia. 
 
Davant d’aquesta situació, les famílies de les persones afectades es troben la majoria 
de les vegades sobrepassades per la necessitat de transport (moltes no tenen vehicle 
privat), pels horaris laborals (és freqüent haver de demanar permisos per acompanyar 
el familiar), per qüestions econòmiques, etc. Per raons com aquestes, Ampert ofereix 
un servei de transport diari (de dilluns a divendres), personalitzat, ràpid i senzill. 
Actualment, aquest servei també compta amb el suport de l'Institut Català 
d'Oncologia, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Creu Roja de l’Alt Penedès. La 
coordinació d'aquest servei ha estat òptima des del primer dia. El servei disposa 



 

 

d’una conductora professional contractada per Ampert i el suport d’un voluntari, 
format i preparat per Creu Roja, que diàriament acompanya els usuaris del servei 
durant el trajecte i completa el servei personalitzat per a totes les persones usuàries. 
En el projecte també hi col·labora el servei de radioteràpia de l'ICO, ja que tots els 
usuaris d'Ampert compten amb una franja horària per realitzar la radioteràpia, així 
quan s'arriba a l’hospital, els pacients realitzen aquest tractament un darrere de l'altre 
sense haver-se d'esperar. La rapidesa i l’agilitat del servei són uns dels fonaments 
principals per poder realitzar com cal aquest servei. El transport té un punt de 
recollida i un d’arribada comuns a Vilafranca del Penedès i a Sant Sadurní d'Anoia i, 
en alguns casos concrets, també s'ofereixen serveis personalitzats a altres 
poblacions o a domicili quan es dóna el cas i les necessitats així ho predisposen. En 
acabar el tractament els usuaris omplen una enquesta de satisfacció del servei, amb 
resultats de nota alta i d'agraïment vers l’Associació. Molts dels usuaris, 
posteriorment, es fan socis de l’entitat. Fins al dia d'avui Ampert ha donat servei a 
més de 321 persones i ha realitzat 1.293 serveis durant l'any 2015.  
 
Pel que fa als costos d’aquest servei, les persones usuàries fan una aportació de 3€ 
per viatge i Ampert assumeix la totalitat de les despeses: vehicle (actualment minibús 
de 17 places), gasoil, peatges, assegurances, contractació de personal, formació, etc. 
El pressupost total es cobreix mitjançant les aportacions per conveni de la majoria 
dels ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i també per aportacions 
d’algunes empreses privades, que se sumen a les aportacions dels socis junt amb 
altres col·laboracions de les entitats i professionals del nostre territori. 
 
Amb tot el que s’ha exposat més amunt, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faciliti l’adaptació per al 
funcionament a la ciutat del servei de transport diari de l’Associació, sense ànim de 
lucre, AMPERT, durant un període de prova que determinin l’Associació i la Regidoria 
de Salut d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Que es faci extensiu aquest acord a la gerència del Consorci Sanitari del 
Garraf, perquè pugui difondre l’existència d’aquest servei a tots els pacients que 
puguin necessitar-lo. 
 
TERCER. Que s’estudiï la possibilitat d’implementar aquest servei en un futur a la 
ciutat d’una manera permanent, valorant l’aportació econòmica necessària en els 
futurs exercicis pressupostaris. 
 
QUART. Que aquest acord es comuniqui al Consell Comarcal del Garraf perquè faci 
extensiu el projecte a la resta de municipis de la comarca.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP 
i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 



 

 

Grups Municipals d’ERC, SOM VNG i CUP 
 

 MOCIÓ D’URGÈNCIA PEL MANTENIMENT DEL TINGLADU 2016 A LA 
PLAÇA DE LES NEUS. 

 
El Tingladu és una proposta cultural de primer ordre a la ciutat i el territori, de fet s’ha 
convertit en un dels festivals gratuïts d’iniciativa popular més rellevants del país.  El 
Tingladu és ja una cita inel·ludible per a molts vilanovins i vilanovines, així com per a 
moltíssimes persones d’arreu que s’acosten a Vilanova per gaudir-ne.  Cal ser 
conscients que sense aquesta aportació cultural, la Festa Major perd un actiu 
insubstituïble. 
 
Es tracta d’una proposta cultural gratuïta, oberta, multidisciplinar, autofinançada i 
possible gràcies a l’esforç de desenes de voluntaris i el suport econòmic de molts 
negocis i comerços de la ciutat.  El valor del Tingladu no és sols la programació i 
qualitat de l’oferta musical, sinó valors com el voluntariat, el treball col·lectiu, 
l’autoorganització, etc., que cal mantenir i fomentar des de l’esfera pública. 
 
Que la ciutat gaudeixi d’un festival d’aquestes característiques és un privilegi.  Ja 
voldrien moltes ciutats del país comptar amb aquest actiu.  Més tenint en compte 
l’escassa despesa econòmica que significa per a l’Ajuntament. 
 
Alhora, és cert que la celebració del festival genera molèsties a part del veïnat, per 
això any a any s’han anat prenent mesures al respecte que les han anat apaivagant.  
Des de l’Ajuntament s’ha de treballar per respectar el descans veïnal, però sense 
deixar perdre espais i propostes culturals que són part indestriable de la nostra 
cultura i identitat. 
 
En aquest fràgil equilibri hi ha molts matisos i mesures que es poden prendre i que 
cal treballar.  Però també és cert que, d’acord amb l’Ordenança vigent, aquest 
Festival es pot celebrar a la plaça de les Neus, atès que s’emmarca dins de la Festa 
Major i que el punt 5 de l’article 16 de l’Ordenança estableix que: 
 

“5. Atenent a la seva singularitat dins el municipi, quedarà en 
suspens temporalment el compliment dels objectius de qualitat 
acústica fixats en aquesta ordenança, en el mapa de capacitat 
acústica i en la legislació sobre protecció contra la contaminació 
acústica i restant normativa de desplegament, en relació amb les 
següents activitats festives, culturals i socials de caire tradicional 
amb arrelament al municipi: Festa Major, Revetlles de Sant Joan i 
Sant Pere, Festa Major d’hivern (Tres Tombs) i el Carnaval.” 

 
A més, l’organització ja ha manifestat en diverses ocasions que l’any vinent (2017) 
cercaria un altre espai per a la realització del festival.  Així que, per responsabilitat i 
respecte a la feina feta cal garantir, a menys de 20 dies de la celebració, que aquest 
certamen es pugui celebrar tal i com estava programat a la plaça de les Neus.  
Altrament, es posa en perill la viabilitat del mateix. 
 
Per això proposem al Ple municipal l’adopció del següent 



 

 

 
ACORD 

 
Mantenir la novena edició del festival EL TINGLADU a la plaça de les Neus, 
acollint-se a l’article 16.5 de l’Ordenança municipal de soroll i a la normativa 
superior en matèria d’espectacles recreatius. 
 
Hi donen suport les entitats: 
 
Can Pistraus 
Ateneu Vilanoví 
Associació Cultural Desperta! 
La Unió Vilanovina 
Bordegassos de Vilanova 
Taboo percusión 
Falcons de Vilanova 
Nowa Reggae 
Federació d’Associacions pel Carnaval 
Festuc 
Cooperativa de Consum Responsable “La Vinagreta” 
Bullanga Feminista 
Agrupació de Balls Populars 
Endimari 
 
 
Es vota en primer lloc la URGÈNCIA de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
   Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG 
     (2), PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 24 vots 
   Vot en contra:  C’s = 1 vot 
 
 
Després del debat de la moció, es vota el seu contingut, el qual ES DESESTIMA amb 
el resultat següent: 
 
   Vots a favor:     CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
   Vots en contra:  CiU (6), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen 
         Reina (1) = 14 vots 

 
 
Després de la votació d’aquesta moció, es fa una pausa.  I es reemprèn la 
sessió amb el punt número 15 de l’ordre del dia.  
 
A les 20:45 hores la Sra. ARIADNA LLORENS surt de la sessió i després de la 
pausa ja no torna. 
 
 

 



 

 

Regidora no adscrita 
 

 15. MOCIÓ PER RESTRINGIR I LIMITAR LA CIRCULACIÓ DE BICICLETES 
EN ÈPOCA ESTIVAL I FESTIVITATS MUNICIPALS (RAMBLA 
PRINCIPAL – CARRER CAPUTXINS). 

 
Una de les prioritats de tot ajuntament, entre elles, és la d’augmentar la qualitat de 
vida a la ciutat, proporcionar una major seguretat a vianants i ciclistes, contribuir a 
una major comoditat i fluïdesa en els desplaçaments i ús de l’espai públic i, com no, 
fer una trucada d’atenció a la importància del respecte i necessària coexistència en 
l’ús i gaudi de la ciutat i dels seus carrers.  Al nostre municipi els desplaçaments a 
peu representen una part substancial del total de viatges diaris realitzats, fins al punt 
de ser la manera majoritària de desplaçament intern.  La bicicleta és una opció de 
mobilitat democràtica, equitativa, ecològica i saludable, és una manera de transport 
ràpid i competitiu per fer viatges urbans, són el segon mitjà de transport que menys 
espai requereix per persona per transitar a les ciutats.  De mitjana, un vianant 
necessita 0’8 metres quadrats per persona per anar per la ciutat i un ciclista necessita 
3 metres quadrats. 
 
Vilanova té una població que sobrepassa els 65.000 habitants, i que augmenta 
considerablement els caps de setmana, en temporada estival, i sobretot quan 
celebrem alguna de les nostres festes i tradicions, com la Festa dels Tres Tombs, el 
Carnaval i les Comparses, la Festa Major, Festival Internacional de Música Popular i 
Tradicional, la Fira de Novembre, etc., arribant a sobrepassar les 80.000 persones. 
 
Són en aquestes ocasions quan en les vies de la rambla Principal i c/ Caputxins, les 
principals artèries del centre de la ciutat, es produeix una gran aglomeració de 
persones disposades a gaudir del dia i/o de la festivitat.  És llavors quan es crea el 
conflicte vianant/ciclista, ja que són vies d’ús compartit, zones de vianants comercials, 
de convivència veïnal i són usades per moltes famílies amb nens, i en moltes 
ocasions els ciclistes sortegen perillosament als vianants. 
 
Les bicicletes, tot i que comptin amb característiques especials, són vehicles i per tant 
el seu ús està sotmès a determinades mesures de circulació que assegurin la 
seguretat de vianants, ciclistes i la resta de conductors.  Seria necessària una 
redistribució en els usos de la via pública, atenent les exigències mínimes del vianant. 
 
Per arribar a evitar les incidències que pugui provocar la circulació simultània de 
vianants i ciclistes a les zones anteriorment esmentades. 
 
Carmen Reina Padilla, regidora no adscrita de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. En aquells supòsits que, com a conseqüència de l’aglomeració de 
persones, la circulació de bicicletes pugui resultar perillosa per a la seguretat dels 
vianants, el ciclista haurà de baixar de la bicicleta i circular amb ella a la mà. 
 



 

 

SEGON. Limitar l’ús de la bicicleta a la rambla Principal i al carrer Caputxins, zones 
de vianants, establint un horari d’ús, restringint la circulació de bicicletes en època 
estival i festivitats i activitats tradicionals del nostre municipi, reduint així el risc per als 
abundants transeünts a les vies. 
 
TERCER.  Que la Regidoria de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres 
s’encarregui d’establir l’horari d’ús per a ciclistes a les zones anteriorment 
esmentades, segons l’afluència i aglomeració de persones. 
 
QUART.  Sotmetre aquesta modificació a informació pública i audiència dels 
interessats.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:      PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 2 vots 
   Vots en contra:  CiU (5), PSC (5), CUP (5) C’s (1) i  
       SOM VNG (2) = 18 vots 
   Abstencions:    ERC = 4 vots 
 
 

 16. MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE PROTECCIONS SOLARS QUE 
PROPORCIONIN OMBRA ALS PARCS INFANTILS DEL NOSTRE 
MUNICIPI. 

 
Els parcs infantils formen part de les dotacions públiques bàsiques en qualsevol 
municipi.  No hi ha una legislació al nostre país que reguli com han de ser els parcs 
infantils en matèria de seguretat i qualitat d’aparells i zones.  La normativa europea 
(UNE-EN 1176 i 1177) estableix una llarga sèrie d’exigències en matèria de seguretat 
per evitar accidents en els parcs de joc infantil.  Aquestes normes recullen els 
requisits que han de complir els equips (gronxadors, tobogans, balancins, etc.) i els 
materials utilitzats, les dimensions dels buits i espais lliures que evitin riscos 
d’atrapament, les distàncies i altures de seguretat, la protecció contra caigudes i 
enganxades de roba i cabell, etc., però ni una sola referència pel que fa a zones 
d’ombra. 
 
Aquests llocs urbans exerceixen una significativa tasca social, potencien la 
socialització i la comunicació entre els nens quan es troben en un espai de joc, 
constitueixen el lloc natural de trobada, amb àrees d’esbarjo que estimulen el 
desenvolupament i l’aprenentatge dels nens a través del joc. 
 
Els parcs infantils són un dels llocs on més temps passen els nens.  A Vilanova i la 
Geltrú hi ha un gran nombre de parcs infantils que són inutilitzables en la major part 
del dia quan arriba el bon temps i pugen les temperatures, ja que no tenen cap 
protecció del sol, ni natural -arbres-, ni artificial -pèrgoles o entramats de fusta o 
sintètics-, que projectin ombra a la superfície.  A l’estiu el sol escalfa fortament els 
tobogans, els gronxadors, i fins i tot el cautxú del sòl i els nens no poden jugar a les 
zones infantils, sobretot en les hores de més sol.  En el 90% dels parcs infantils del 
nostre municipi no hi ha ni una ombra (parc rambla Sant Jordi, avinguda Torre del 



 

 

Vallès, plaça dels Alumnes Obrers, entre d’altres).  Anar amb els nens a jugar és 
impossible, tret que hi vagis a partir de les 20:00 h.  En els mesos d’estiu s’ha de 
procurar ombra als parcs, bé sigui per la col·locació de vegetació de fulla caduca o bé 
controlant la posició d’elements construïts que permetin una ombra adequada. 
 
Seria molt aconsellable pel benestar dels nens i per la seva salut, ja que els experts 
adverteixen dels efectes nocius de l’exposició excessiva a la llum solar, a l’estar 
exposats massa temps al sol, que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abordi la 
construcció o instal·lació necessària per a protegir del sol als parcs infantils dels 
barris que ho necessitin, perquè els nens puguin gaudir d’aquestes instal·lacions 
durant tot l’any. 
 
Els parcs haurien de ser vius i preparats per a totes les estacions de l’any. 
 
Per tot això, a proposta de Carmen Reina Padilla, regidora no adscrita, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Fer un estudi de la relació de parcs infantils del nostre municipi que no 
tenen ombra i no són aptes per al seu ús a l’estiu. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prengui les mesures necessàries 
per a la implantació de proteccions solars, ja siguin pèrgoles, tendals o arbres de fulla 
caduca, amb la finalitat de dotar d’ombra els parcs necessitats.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen 

    Reina (1) = 13 vots 
   Abstencions:  CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 17. MOCIÓ PER A L’ELIMINACIÓ DE CONTAMINANTS HORMONALS. 
 

Es retira la moció, sense que hi hagi debat. 
 
 

 18. MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SERVEI A L’ESTACIÓ DE RODALIES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Ja fa més d’una dècada que els vilanovins i vilanovines, quan acudim a la feina o 
tornem d’estudiar, deixem el nostre temps i la nostra paciència a les mans d’un 
sistema ferroviari vergonyós i precari com més va més. No és tracta únicament 
d’hores i de diners perduts, sinó dels trasbals de les vides quotidianes de les classes 
populars, sotmeses un de cada quatre dies a odissees interminables fetes a còpia de 



 

 

retards i incidències a les diferents línies ferroviàries del país. La desatenció, la 
incompetència i l’arrogància són el denominador comú dels responsables que han 
permès aquest desori. Tan Adif com Renfe conculquen de manera impune els drets 
bàsics de les persones: el dret a la mobilitat, a la informació, a l’estudi, al treball. No 
es tracta de cap broma: les deficiències en el transport públic afecten directament la 
igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, i també dels i les estudiants, 
atès que condiciona les seves possibilitats d’accedir al mercat de treball i als centres 
d’estudi. Totes dues empreses han demostrat una total inoperància a l’hora de 
resoldre un problema secular que marca les agendes polítiques de totes les 
administracions públiques, sense que cap d’elles reaccioni amb suficient determinació 
per acabar de totes totes amb una dècada d’inoperància i de vergonya.  
 
El traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya el gener de 2010 va 
suposar canvis en la gestió, però no en la titularitat de l’estructura ferroviària, que 
continua essent de l’Estat i de l’empresa operadora, Renfe. La Generalitat va assumir 
la gestió dels trens i del personal; pot fixar els horaris i les freqüències de pas; 
imposar unes tarifes extremadament altes si les comparem amb el servei indecent 
que se’ns proporciona diàriament; informar els usuaris i usuàries sempre de manera 
succinta i ambigua. Per la seva banda, l’estat conserva la titularitat sobre les vies i és 
el principal responsable sobre les estacions i les andanes. En un esclat de bogeria 
paral·lel a l’esclat de la bombolla immobiliària, els diferents governs centrals es van 
enderiar a construir alegrement línies d’Alta Velocitat  al temps que abandonaven a la 
seva dissort les línies de rodalies, mancades d’inversions serioses des de fa tres 
decennis. L’ambiciós pla de Rodalies, aprovat el febrer de 2009 pel govern de l’Estat, 
preveia una inversió de 4.000 milions d’euros; noves estacions, una línia i diversos 
desdoblaments de vies. Anys després, comprovem que l’estat d’execució real ha 
estat de poc més d’un 10% de la inversió prevista. Les perspectives conviden al 
pessimisme. No albirem cap previsió de millora. 
 
En el cas de l’estació de Vilanova i la Geltrú, sovint ens trobem amb una situació 
paradoxal que serveix de corol·lari del desgavell al qual fem constant referència. No 
és estrany que alguns dies, coincidint amb l’arribada de la nit o els cap de setmana, 
ens trobem les taquilles de l’estació de rodalies tancades. És impossible, doncs, 
treure el bitllet o demanar la seva devolució en cas de demora. També esdevé 
dificultós traspassar les tanques en cas d’una incidència amb el bitllet. No hi ha cap 
resposta per part del personal de l’estació. En algunes ocasions, a més, el tancament 
de la taquilla coincideix amb el funcionament deficient de les màquines de venda 
automàtica (no funcionen les pantalles tàctils, o el datàfon, i les taquilles tampoc no 
disposen de la possibilitat de pagar amb targeta) de tal manera que treure un bitllet 
senzill o un de combinat esdevé una missió impossible i les persones que viatgen 
sense títol de transport corren el risc de ser sancionades pels interventors pel simple 
fet no haver pogut comprar un bitllet. Al cap i a la fi, des de fa uns anys, els usuaris i 
usuàries són vistos com a potencials delinqüents en el moment en què s’organitzen 
controls a les portes de les estacions per determinar si els viatgers i viatgeres han 
validat el seu títol de transport. Zero sensibilitat. L’estat de degradació de l’estació de 
ferrocarril de la ciutat és cada vegada més latent, amb uns lavabos públics tancats, 
impropis d’una ciutat amb milers de passatgers que hi transiten diàriament; i amb un 
accés de viatgers, per la banda de mar, la problemàtica del qual encara no ha estat 
resolta. 



 

 

 
Per tots aquest motius, demanem l’aprovació dels següents acords: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·liciti a Adif, Renfe i al 
Departament de Territori i Mobilitat que les taquilles de l’estació de Vilanova i la 
Geltru restin obertes tots els dies de la setmana mentre circulin trens de rodalies. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·liciti a Adif, Renfe i al 
Departament de Territori i Mobilitat la instal·lació d’unes màquines de venda 
automàtica que funcionin de manera adequada. 
 
TERCER. Instar a Adif,  Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat perquè l’estació 
de Vilanova i la Geltrú tingui personal suficient que permeti el correcte funcionament 
de les seves instal·lacions. 
 
QUART. Instar a Adif, Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat perquè l’estació 
de Vilanova i la Geltrú disposi de serveis públics oberts a l’ús dels viatgers i les 
viatgeres. 
 
CINQUÈ. Instar a Adif, Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat per garantir el 
pas de persones, viatgeres i no viatgeres, per l’accés a l’estació de rodalies per la 
banda de mar.” 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada.  Es fa una votació separada del punt 
cinquè i de la resta de punts. 
 
VOTACIÓ PUNT CINQUÈ: 
 
   Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i  
       SOM VNG (2) = 21 vots 
   Vot en contra:  PP = 1 vot 
   Abstencions:    C’s (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 2 vots 
 
 
VOTACIÓ DE LA RESTA DE PUNTS: 
 
   Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1), 
        SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina  = 23 vots 
   Vot en contra:  PP = 1 vot 
 
La moció transaccionada s’aprova en la seva totalitat.   
 
El text aprovat és el següent: 
 
Ja fa més d’una dècada que els vilanovins i vilanovines, quan acudim a la feina o 
tornem d’estudiar, deixem el nostre temps i la nostra paciència a les mans d’un 
sistema ferroviari vergonyós i precari com més va més. No és tracta únicament 
d’hores i de diners perduts, sinó dels trasbals de les vides quotidianes de les classes 
populars, sotmeses un de cada quatre dies a odissees interminables fetes a còpia de 



 

 

retards i incidències a les diferents línies ferroviàries del país. La desatenció, la 
incompetència i l’arrogància són el denominador comú dels responsables que han 
permès aquest desori. Tan Adif com Renfe conculquen de manera impune els drets 
bàsics de les persones: el dret a la mobilitat, a la informació, a l’estudi, al treball. No 
es tracta de cap broma: les deficiències en el transport públic afecten directament la 
igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores, i també dels i les estudiants, 
atès que condiciona les seves possibilitats d’accedir al mercat de treball i als centres 
d’estudi. Totes dues empreses han demostrat una total inoperància a l’hora de 
resoldre un problema secular que marca les agendes polítiques de totes les 
administracions públiques, sense que cap d’elles reaccioni amb suficient determinació 
per acabar de totes totes amb una dècada d’inoperància i de vergonya.  
 
El traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya el gener de 2010 va 
suposar canvis en la gestió, però no en la titularitat de l’estructura ferroviària, que 
continua essent de l’Estat i de l’empresa operadora, Renfe. La Generalitat va assumir 
la gestió dels trens i del personal; pot fixar els horaris i les freqüències de pas; 
imposar unes tarifes extremadament altes si les comparem amb el servei indecent 
que se’ns proporciona diàriament; informar els usuaris i usuàries sempre de manera 
succinta i ambigua. Per la seva banda, l’estat conserva la titularitat sobre les vies i és 
el principal responsable sobre les estacions i les andanes. En un esclat de bogeria 
paral·lel a l’esclat de la bombolla immobiliària, els diferents governs centrals es van 
enderiar a construir alegrement línies d’Alta Velocitat  al temps que abandonaven a la 
seva dissort les línies de rodalies, mancades d’inversions serioses des de fa tres 
decennis. L’ambiciós pla de Rodalies, aprovat el febrer de 2009 pel govern de l’Estat, 
preveia una inversió de 4.000 milions d’euros; noves estacions, una línia i diversos 
desdoblaments de vies. Anys després, comprovem que l’estat d’execució real ha 
estat de poc més d’un 10% de la inversió prevista. Les perspectives conviden al 
pessimisme. No albirem cap previsió de millora. 
 
En el cas de l’estació de Vilanova i la Geltrú, sovint ens trobem amb una situació 
paradoxal que serveix de corol·lari del desgavell al qual fem constant referència. No 
és estrany que alguns dies, coincidint amb l’arribada de la nit o els cap de setmana, 
ens trobem les taquilles de l’estació de rodalies tancades. És impossible, doncs, 
treure el bitllet o demanar la seva devolució en cas de demora. També esdevé 
dificultós traspassar les tanques en cas d’una incidència amb el bitllet. No hi ha cap 
resposta per part del personal de l’estació. En algunes ocasions, a més, el tancament 
de la taquilla coincideix amb el funcionament deficient de les màquines de venda 
automàtica (no funcionen les pantalles tàctils, o el datàfon, i les taquilles tampoc no 
disposen de la possibilitat de pagar amb targeta) de tal manera que treure un bitllet 
senzill o un de combinat esdevé una missió impossible i les persones que viatgen 
sense títol de transport corren el risc de ser sancionades pels interventors pel simple 
fet no haver pogut comprar un bitllet. Al cap i a la fi, des de fa uns anys, els usuaris i 
usuàries són vistos com a potencials delinqüents en el moment en què s’organitzen 
controls a les portes de les estacions per determinar si els viatgers i viatgeres han 
validat el seu títol de transport. Zero sensibilitat. L’estat de degradació de l’estació de 
ferrocarril de la ciutat és cada vegada més latent, amb uns lavabos públics tancats, 
impropis d’una ciutat amb milers de passatgers que hi transiten diàriament; i amb un 
accés de viatgers, per la banda de mar, la problemàtica del qual encara no ha estat 
resolta. 



 

 

 
Per tots aquest motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·liciti a Adif, Renfe i al 
Departament de Territori i Mobilitat que les taquilles de l’estació de Vilanova i la 
Geltru restin obertes tots els dies de la setmana mentre circulin trens de rodalies. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·liciti a Adif, Renfe i al 
Departament de Territori i Mobilitat la instal·lació d’unes màquines de venda 
automàtica que funcionin de manera adequada. 
 
TERCER. Instar a Adif,  Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat perquè l’estació 
de Vilanova i la Geltrú tingui personal suficient que permeti el correcte funcionament 
de les seves instal·lacions. 
 
QUART. Instar a Adif, Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat perquè l’estació 
de Vilanova i la Geltrú disposi de serveis públics oberts a l’ús dels viatgers i les 
viatgeres. 
 
CINQUÈ. Instar a Adif, Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat per garantir el 
pas de persones, viatgeres i no viatgeres, per l’accés a l’estació de rodalies per la 
banda de mar. 
 
SISÈ. Instar a Adif, Renfe i al Departament de Territori i Mobilitat perquè millori el 
servei d’informació i d’atenció al viatger.” 
 
 
 

 19. MOCIÓ EN SUPORT AL SECTOR PESQUER VILANOVÍ. 
 
Des dels poders públics s’ha destacat els darrers anys la necessitat d’obertura de la 
ciutat al mar, al port i als seus productes. Sovint aquestes paraules no s’han traduït 
amb fets o, si més no, encara tenim molt terreny per recórrer. 
 
La promoció dels productes de proximitat i l’economia productiva del territori és 
estratègica per al futur econòmic de la ciutat per una gran diversitat de motius. No tan 
sols per a l’àmbit laboral i d’oportunitats, sinó també per a la sobirania alimentària, per 
a l’enfortiment del teixit productiu local, per a la restauració existent i futura, per a la 
proposta turística i gastronòmica de la ciutat i també per a la pròpia salut de la 
ciutadania. 
 
Aquest sector econòmic és rellevant per a la ciutat, ja que més enllà de les seves 
arrels històriques i d’identitat, ocupa a més de dos centenars de persones. No es 
tracta doncs tan sols d’un símbol d’identitat, sinó d’un sector destacat en el mapa 
econòmic i laboral de la ciutat. En aquest sentit, és obligació defensar el conjunt de 
l’economia productiva del territori, però sobretot aquells oficis arrelats a la nostra 
història i identitat mediterrània.  



 

 

 
El sector pesquer arrossega problemàtiques històriques i sensibles, i malgrat 
l’Ajuntament no disposa de les competències necessàries, sí que ha de pressionar i 
defensar els interessos d’aquest sector econòmic davant les autoritats corresponents, 
tal i com ho fem amb tants i tants temes supramunicipals que ens afecten. Per tant, 
des de la visió de la CUP hem de reforçar des de tots els fronts l’economia productiva 
del territori i sobretot aquells oficis i productes arrelats a la ciutat. 
 
Per tot això, a proposta del Grup Municipal de la CUP, aquest Ple de l’Ajuntament 
aprova el següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Abordar les problemàtiques existents al port pesquer que afecten 
competències municipals, com les colònies de gats o la venda il·legal de peix. 
 
SEGON. Elaborar conjuntament amb la Confraria de Pescadors de Vilanova un llistat 
de reivindicacions per traslladar a les autoritats corresponents. 
 
TERCER. Que en aquest memorial s’hi incloguin com a mínim:  
 

- L’estudi rigorós sobre les causes de la pràctica desaparició d’espècies de 
mol·luscs, bivalves, etc., al litoral. 

- La unificació dels horaris de pesca de tot el litoral català. 
- L’ampliació de l’àrea de veda al districte de Calafell. 
- Exigir el compliment de la normativa d’etiquetatge i de la normativa vigent 

de mesures dels arts d’encerclament a tot el litoral català. 
 
QUART. Donar compte d’aquests acords a la Direcció General de Pesca, Ports de la 
Generalitat i el Ministerio de Agricultura y Pesca.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) 
             PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 23 vots 
   Abstenció:    C’s = 1 vot 
 

 
Grup Municipal de C’s 

 
 20. MOCIÓ PER INSTAR L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 

QUE COMPLEIXI LA LEGISLACIÓ DE TRÀNSIT. 
 
La legislación básica en materia de tráfico que es aplicable en toda España, en 
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, establece lo siguiente “las indicaciones escritas de las señales se 
expresarán al menos en la lengua española oficial del Estado’ y el artículo 138 del 
Reglamento General de Circulación indica que ‘las indicaciones escritas que se 



 

 

incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e 
inscripciones, figurarán en castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad 
autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la señal esté 
ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad’. 
 
En este sentido, el citado artículo 56 ha sido recientemente modificado (la reforma ha 
entrado en vigor a partir del 31 de enero de 2016), dado que las CCAA con lengua 
propia, se defendían hasta ahora alegando que la norma legal de tráfico hablaba de 
"idioma" (no de lengua).  
 
Ahora bien, a efectos de evitar equívocos, con la reforma de la ley se deja muy claro 
que en las CCAA con lengua propia, las señales de tráfico deben expresarse con la 
lengua del Estado y la propia de la CCAA, y todo ello, dado que en la Constitución se 
habla de lengua oficial del Estado, el castellano. 
  
Por ello, aquellas señales de tráfico que sólo se expresen en la lengua o idioma 
propio de la CCAA no se ajustan a este precepto legal.  
  
En consecuencia, en las CCAA con lengua propia, deben adaptarse las señales de 
trafico en ambas lenguas oficiales, pudiéndose considerar nulas todas las sanciones 
que deriven de su incumplimiento. 
 
Es decir, una multa basada en el incumplimiento de una señalización de tráfico / 
circulación de nuestro municipio que esté  únicamente en catalán, en caso de ser 
recurrida, la sanción sería declarada nula lo que redundaría en la ineficacia de las 
señales rotuladas únicamente en catalán. 
 
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú, propone al Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO: 
 
ÚNICO: Que en aplicación del artículo 56 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de Octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el artículo 138 del Reglamento 
General de Circulación, las indicaciones escritas de las señales así como las que se 
incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas y las 
inscripciones, figuren en castellano y en catalán. 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent. 
 
   Vots a favor: C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 3 vots 
   Vots en contra: CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i  
       SOM VNG (2) = 21 vots 
 
 

 21. MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT A GARANTIR 
EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES GUARDERIES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 



 

 

 
Atendiendo que, la Disposición Final Segunda de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de 
Educación, establece que el Gobierno de la Generalitat, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos de la citada Ley, debe incrementar progresivamente los recursos 
económicos destinados al sistema educativo y, tomando como referencia los países 
europeos que se distinguen por su excelencia en educación, debe situar 
progresivamente el gasto educativo cerca de, como mínimo, el 6% del producto 
interior bruto, durante los ocho años siguientes a su aprobación. 
 
Atendiendo que, la Disposición Final Cuarta de la Ley 12/2009, establece que dicha 
Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La publicación de la Ley 12/2009, se materializó en el 
DOGC núm. 5422, de 16 de Julio de 2009. 
 
Atendiendo que el pasado 3 de marzo de 2016, en sesión núm. 10 del Parlamento de 
Cataluña, se aprobó una moción en la que, en su punto primero, se insta al Gobierno 
de la Generalitat, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de 
la Ley 12/2009, a incrementar progresivamente los recursos destinados al sistema 
educativo hasta situar el gasto educativo como mínimo en el 6% del producto interior 
bruto los próximos cinco años. 
 
Atendiendo que el punto segundo de la moción aprobada en fecha 3 de marzo de 
2016, en relación con las guarderías, el Parlamento de Cataluña: 
 

a) Constata que hay que recuperar la corresponsabilidad del Gobierno de la 
Generalitat en la financiación del servicio público de las guarderías 
municipales. 

 
b) Insta al Gobierno de la Generalitat a garantizar, tal como establece la Ley de 

Educación, una financiación de las guarderías que cubra como mínimo un 
módulo económico de 1.600 € por plaza y año, y comprometerse a 
aumentarlo progresivamente hasta los 1.800 € por plaza y año acordados con 
los ayuntamientos. 

 
Atendida la obligación derivada de la Disposición Final Primera, punto 1, de la Ley de 
Educación, que establece: 
   

1. El Gobierno debe garantizar los recursos suficientes para hacer frente a la 
prestación de los servicios cuya titularidad delegue en los entes locales. 
Cualquier nueva atribución de competencias, formalizada mediante convenio 
entre el Departamento y el correspondiente ente local, debe ir acompañada de 
la asignación de los recursos suplementarios necesarios para financiarla 
correctamente. Para la asignación de los recursos debe tenerse en cuenta la 
financiación del coste total y efectivo de los servicios delegados, que debe 
fijarse de acuerdo con las entidades municipalistas. La asignación de recursos 
debe ser una condición necesaria para que entre en vigor la delegación de la 
competencia. 

 



 

 

Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno de la Generalitat, de conformidad con la moción 
aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 3 de marzo de 2016, 
para que garantice, tal como establece la Ley de Educación, una financiación de las 
guarderías que cubra como mínimo un módulo económico de 1.600 € por plaza y 
año, y se comprometa a aumentarlo progresivamente hasta los 1.800 € por plaza y 
año acordados con los ayuntamientos. 
 
SEGUNDO. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Generalitat, al Consell 
Escolar de VNG, a las guarderías ubicadas en nuestro Municipio y a sus AMPAS.” 
 
Es vota la moció, amb una proposta de transacció incorporada, la qual ES 
DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:      PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina  
        = 8 vots 
   Vots en contra:  CiU (5), CUP (5) i ERC (4) = 14 vots 
   Abstencions:     SOM VNG = 2 vots 
 
 

 22. MOCIÓ, A PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ AMICS I PROTECTORS 
DELS GATS, PER DECLARAR ELS GATS VEÏNS NO HUMANS A 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Es retira la moció, sense debat. 

 
 
 24. MOCIÓ PER UN PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT. 

 
El diari Público ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de l'interior 
en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i 
Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels 
poders de l'Estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència 
Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer descarrilar el procés 
d'independència, el ministre Fernández Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina 
Antifrau, va intentar construir casos de corrupció per desacreditar els partits 
favorables a la independència de Catalunya davant de la societat. 
 
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en 
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces 
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol 
per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.  
 
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil 
que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets. 
 



 

 

Atès que l’Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar 
per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la 
investigació de la corrupció. 
 
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta 
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament, no poden 
quedar impunes fets com els descrits, propis d’estats totalitaris. 
 
Atès que la democràcia i la llibertat d’expressió han de ser els pilars bàsics d’un 
Estat. 
 
Per tots aquests motius, a proposta del Grup Municipal d’ERC, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú exigeix la dimissió del Ministre de 
l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz, ja que en cas de confirmar-se 
aquesta informació, hauria pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l’intentar 
perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes. 
 
SEGON. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a les accions 
que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a 
terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades. 
 
TERCER. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin 
un nou país lliure de corrupció d’Estat.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1)  
       i SOM VNG (2) = 22 vots 
   Vot en contra: PP = 1 vot 
   Abstenció:      Sra. Carmen Reina  = 1 vot 
 
 

Grups Municipals del PSC, SOM VNG, CIU, amb el suport d’ERC 
 

 25. MOCIÓ “18 DE JULIOL, MAI MÉS”. 
 

El proper 18 de juliol es compleixen 80 anys del cop d'Estat amb el qual un sector de 
l'exèrcit espanyol es va revoltar contra el govern democràtic de la República per 
prendre violentament el poder, provocant una sagnant guerra civil amb fortes 
connotacions internacionals, utilitzant durant tres anys una violència sense límits, 
amb l'ajut decisiu de l'Alemanya nazi i de la Itàlia feixista. 



 

 

 
La repressió posterior a la guerra va significar l'execució de desenes de milers de 
ciutadans i ciutadanes i la conversió del país en una immensa presó. Mig milió de 
persones van haver d'exiliar-se enmig de grans patiments, milers d'elles acabant als 
camps d'extermini nazis i el país va quedar destrossat, en la misèria, sota una 
dictadura que va durar quasi quaranta anys. 
 
Catalunya va patir una doble repressió, doncs, a més, va haver de patir la repressió 
de la seva identitat nacional, no només per la liquidació de l'Estatut i les seves 
institucions polítiques, sinó també per l'intent d'anul·lar-la culturalment.     
 
Els desastres que va causar la violència feixista, tant en la guerra com en la 
postguerra, segueixen presents moltes dècades després. Les vulneracions dels drets 
humans causades per la violència franquista no s'han resolt encara, com ho 
demostren les més de cent mil persones que romanen en fosses comunes, o pel fet 
que molts col·lectius que van patir persecució no han estat reparats mai, i la majoria 
dels llibres de text escolars contribueixen encara a produir i reproduir ignorància 
sobre aquest dur passat: si no hi ha públicament les víctimes, no hi ha públicament 
els botxins. 
 
Sobre la memòria de tots els horrors que va causar el franquisme, la societat 
democràtica ha de construir una cultura dels drets humans que ens vacuni contra 
qualsevol intent d'utilitzar la violència per a la conquesta del poder o per imposar una 
ideologia o una manera de vida. 
 
Els valors democràtics són incompatibles amb qualsevol sentiment cap a una 
dictadura. No es pot ser demòcrata a l'Estat espanyol si no s'és antifranquista. Part 
de la debilitat de la nostra democràcia està directament relacionada amb la manca de 
reparació de les víctimes del franquisme, la manca de formació sobre aquest passat 
de la ciutadania educada després de la mort del dictador, i l'absència en les 
institucions públiques d'actes simbòlics que rebutgin sense fissures aquests anys de 
persecució del diferent i de manca de llibertats. 
 
Els ajuntaments democràtics han estat des del principi de la transició un dels 
elements fonamentals per projectar els valors democràtics en la cultura política del 
nostre país. La seva proximitat a la ciutadania és una eina de treball que ha de seguir 
produint i reproduint cultura democràtica. Aquesta és la raó per la qual creiem que el 
proper 18 de juliol poden tenir un paper important en el rebuig al cop d'Estat de 1936, 
a l'establiment de la dictadura i a qualsevol forma de l'exercici de la política que tracti 
d'imposar per la força idees i creences, de vèncer i no de convèncer. 
 
Per totes aquestes raons, d’acord amb la declaració signada per l’Amical de 
Mauthausen i altres entitats memorialistes del país, que aquestes entitats han adreçat 
a les alcaldies i municipis per sol·licitar que en aquest dia duguin a terme actuacions 
que incideixin en aquest rebuig i en l'afirmació de la democràcia. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ACORDA: 
 



 

 

• Mostrar el seu rebuig unànime a la dictadura franquista i a tot el que va 
significar el 18 de juliol. 

• Col·locar a la façana de l’Ajuntament una pancarta o un altre element visual 
en què pugui llegir-se: "18 juliol, mai més". 

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

 
PREGUNTES 

 
 

26. Pregunta de la regidora no adscrita: 
 

Té previst el govern del nostre Ajuntament procedir a la col·locació de la 
xarxa protectora a les instal·lacions Johan Cruiff del Parc de la Torre 
d’Enveja, acord que va ser aprovat pel Ple de la Corporació? 
 
  

 27. Preguntes del Grup Municipal de C’s: 
 

 -  Sabent que per a determinats actes a la via pública de VNG es 
necessita llicència d’activitats i sent coneixedor l’Ajuntament que 
algunes entitats no la demanen, per què no es prenen les mesures 
pertinents? 

 
 -  Després de ser aprovada al mes de novembre de l’any passat la moció 

per dotar l’OMIC de més recursos econòmics, quan està previst 
procedir al compliment de la moció? 

 
 
 28. Pregunta d’ERC sobre el Pla de xoc. 
 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23:20 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
L’alcaldessa      El secretari acctal. 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Josep Gomariz Meseguer 


