
 

 

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-de-vilanova-i-la-geltru-03-06-2013/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 3 DE JUNY DE 2013 

 
Acta núm. 9 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 3 de juny de 2013,  
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: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA    (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART     (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 



 

 

 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen ni el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA (PSC), ni el Sr. RAIMON 
RÀFOLS FLORENCIANO (CUP). 
 
El Sr. XAVIER CARBONELL s’absenta de la sala quan s’està tractant el punt 
núm. 13 de l’ordre del dia i es reincorpora a la sessió en el punt número 14. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
   1. Nomenament de la Sra. GISELA VARGAS REYES com a representant 

municipal al Consorci de Serveis a les Persones i a l’EPEL Neàpolis, en 
substitució de Clàudia Duran Mas. (0:04) 

   2. Donar compte del Decret de l’Alcaldessa de nomenament de la Sra. 
GISELA VARGAS REYES com a membre de dues comissions 
informatives.  (0:05) 

   3. Aprovació dels membres de la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. (0:06) 

   4. Aprovació del funcionament, organització i convocatòria de les 
Assemblees Municipals Obertes. (0:09) 

 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
   5. Ratificació del Decret núm. 000121/2013-RH, de pròrroga del 

nomenament de sis policies locals. (0:26) 
   6. Ratificació del Decret núm. 000120/2013-RH, de contractació d’una 

professora per a l’ECMM Mestre Montserrat. (0:27) 
   7.  Ratificació de l’acord i de les resolucions relatives a la creació i supressió 

de llocs de treball. (0:27) 
 
 
 
 



 

 

 Convivència i Equitat 
 
   8. Ratificació del Decret de l’Alcaldia de 7 de maig de 2013, pel qual 

s’acorda sol·licitar una subvenció a l’Obra Social La Caixa per a la 
realització del projecte “Cap a unes relacions lliures de violència”. (0:32) 

 
 Esports 
 
    9. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 26 de març de 2013, 

de modificació dels convenis de la gestió de consergeria de caps de 
setmana i festius de les instal·lacions esportives municipals. (0:33) 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Cultura 
 
10. Nomenament membres de la comissió de protocol de la Festa Major. 

(0:34) 
11. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics de la 

Banda de Música Mestre Montserrat 2013. (0:42) 
12. Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació cultural Nowa 

Reggae 2013. (0:44) 
13. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Medusa, Accions 

Socioculturals, per al Festival Faraday 2013. (0:45) 
14. Atorgament del IV Premi Roig Toqués al senyor Eduard Admetlla i 

Lázaro. (0:49) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
15. Ratificació, si s’escau, de l'acord de JGL de declarar la tramitació per 

urgència de l’aprovació de la liquidació del cost del servei públic de 
transport col·lectiu urbà de l’any 2012. (0:55) 

16. Aprovació definitiva de la modificació de l'article 17 i l'apartat 1 de l'article 
19 de l'Ordenança d'ús de les platges de Vilanova i la Geltrú. (0:56) 

17. Aprovació de la celebració de correbous, modalitat bous a la plaça, als 
terrenys habilitats a la Collada-Sis Camins. (0:58) 

 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 18. Aprovació provisional, si s'escau, de la Modificació Puntual del Pla 

General d'Ordenació per a la incorporació de l'ús religiós al local del 
carrer Solicrup 35. (1:07) 



 

 

 19. Aprovació provisional, si s'escau, de la Modificació puntual del Pla 
General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l'àmbit de la Sínia de les 
Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d'usos de les finques 31, 
33 i 35 del carrer de l'Àncora. (1:09) 

  20. Ratificació, si s’escau, de l’acord de JGL de 28 de maig de 2013, 
d’aprovació de la tramitació urgent del procediment i aprovació inicial del 
projecte executiu de les obres de substitució del forjat de les platges de la 
piscina municipal. (1:17) 

  21. Ratificació, si s’escau, de l'acord de Junta de Govern Local de 7 de maig 
de 2013, d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona per al funcionament d'un 
Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH). (1:20) 

 
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
 Alcaldia 
 
  22. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual de les instruccions de 

funcionament i gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en relació amb la publicació dels seus assentaments. 
(1:29) 

  
 Hisenda 
 
  23. Modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals 

(escoles). (1:33) 
 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
 24. Ratificació del Decret núm. exp. 000157/2013-RH, de cessament del Sr. 

JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ com a personal eventual directiu amb el 
càrrec de gerent municipal. (2:11) 

 25. Ratificació del Decret núm. exp. 000158/2013-RH, de cessament del Sr. 
FRANCESC SURROCA PASCUAL com a personal eventual directiu amb 
el càrrec de director dels Serveis Urbanístics i Territorials d’aquest 
Ajuntament.  (2:11) 

 
 Educació 
 
 26. Aprovació de l’autorització a l’IMET de l’atorgament de pròrroga del 

contracte de concessió administrativa per al funcionament del conjunt de 
serveis per a la primera infància 0-3 anys, integrats en els equipaments 
de titularitat municipal: la Baldufa, espai municipal per a la primera 
infància i llar d’infants municipal l’Escateret. (2:26) 



 

 

 
 
 Tecnologies i Societat de la Informació 
 
 27. Ratificació del Decret de l’Alcaldessa de 7 de maig de 2013, de pròrroga 

del termini per a l’elaboració de la memòria justificativa de la prestació del 
servei de ràdio i televisió local a través de l’EPEL Neàpolis. (2:34) 

 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
  28. Aprovació de la modificació del preu del contracte de la gestió integral del 

servei de neteja i recollida a l’empresa concessionària VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, per a l’any 2013. (2:39) 

 
  
 MOCIONS 
 
 29. Moció de CiU per l’educació ambiental. (2:59) 
 30. Moció de CiU per gaudir d’un aire més net.  (3:00) 
 31. Moció d’ICV, amb el suport del PSC, exigint la retirada del Projecte de 

Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).  (3:11) 
 32. Moció d’ICV contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa 

catalana. (3:36) 
 33. Moció del PSC reclamant el manteniment dels serveis sanitaris a 

Vilanova i la Geltrú. (3:50) 
 34. Moció del PSC, amb el suport d’ICV, en contra de l’avantprojecte de Llei 

per a la racionalització i la sostenibilitat de l’Administració local. (4:16) 
 35. Moció del PSC sobre la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció i 

de suport a la ILP de Renda Garantida de Ciutadania. (4:50) 
 36. Moció de la CUP contra l’apologia del nazisme i el feixisme i per la 

destitució i inhabilitació de la delegada del govern espanyol a Catalunya. 
(5:11) 

 37. Moció de la CUP sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. (5:24) 

 38.  Moció de la CUP per la revalorització de les pensions per al 2013. (5:33) 
 
 PREGUNTES 
 
  39. Pregunta del grup  municipal del PSC:  
 

• Sobre l’accés de nous alumnes-treballadors al TEGAR. (5:46) 
 
  40. Pregunta del grup municipal de la CUP:   
 



 

 

• Sobre la reducció del servei de pediatria als CAPs de Sant Joan i de La 
Geltrú. (5:46) 

 
 PRECS  (5:49) 
 
 
   
   1. SERVEIS A LES PERSONES. NOMENAMENT DE LA SRA. GISELA 

VARGAS REYES COM A REPRESENTANT MUNICIPAL AL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES I A L’EPEL NEÀPOLIS, 
EN SUBSTITUCIÓ DE CLÀUDIA DURAN MAS. 

 
 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Vist que la Sra. Clàudia Duran Mas va ser nomenada pel Ple ordinari de 3 de 
desembre de 2012, com a representant municipal al Consorci de Serveis a les 
Persones i pel Ple ordinari de 26 de juliol de 2011 com a representant 
municipal a l’EPEL NEÀPOLIS. 
 
Vist que en data 8 d’abril de 2013 es va fer efectiva la seva renúncia com a 
regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que cal substituir-la en els seus càrrecs al CSP i a l’EPEL Neàpolis. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. NOMENAR la senyora GISELA VARGAS REYES com a 
representant municipal al Consorci de Serveis a les Persones, en substitució 
de la Sra. Clàudia Duran Mas. 
 
SEGON. NOMENAR la senyora GISELA VARGAS REYES com a 
representant municipal a l’Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS, en 
substitució de la Sra. Clàudia Duran Mas.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 
vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 



 

 

   2. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DE NOMENAMENT DE LA SRA. GISELA VARGAS 
REYES COM A MEMBRE DE DUES COMISSIONS INFORMATIVES. 

 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldessa de 27 de maig de 2013, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
Atès que la incorporació de la regidora GISELA VARGAS REYES, vista la 
renúncia de la Sra. Clàudia Duran Mas, ha suposat una reorganització de les 
Comissions Informatives d’aquest Ajuntament.  
 
Atesa la necessitat de determinar les Comissions Informatives en les que ha de 
participar l’esmentada regidora. 
 
Vista la proposta presentada pel grup municipal socialista. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 61.d) del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar la regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Sra. GISELA VARGAS REYES, membre de la Comissió Informativa 
de SERVEIS A LES PERSONES, en substitució de la Sra. Clàudia Duran Mas, 
i de la Comissió Informativa de SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS 
PERSONALS SECTORIALS, en substitució del Sr. Gerard Llobet Sánchez. 
 
SEGON. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
A continuació es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del Decret. 
 
 



 

 

   3. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DELS MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ D’ÈTICA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets: 
 
Atesa la voluntat de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de fer pales un compromís d’anar més enllà de la legislació vigent pel 
que fa a l’establiment de pautes que fonamentin una cultura ètica dins 
l’organització.  
 
Atès que el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
es va aprovar en el darrer ple del mes d’abril i que en el punt cinquè de 
l’esmentat document es fa referència a la creació de la Comissió d’Ètica. 
 
Atesa la voluntat de desplegar els continguts recollits en el Codi d’Ètica i Bon 
Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a una etapa més de la 
voluntat d’aquesta administració de treballar per una millor gestió municipal, 
tot reforçant el seu compromís amb la ciutadania i amb l’entorn. 
 
Fonaments de dret:  
 
Art 4.1.a de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
pel que fa a la potestat d’autoorganització, atès que aquest codi estableix no 
solament les pautes i els principis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
tots els seus ens, entitats, organismes i empreses dependents han de 
respectar, sinó també per a la creació de la comissió de seguiment del 
compliment d’aquest codi. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 8 d’abril de 2013 pel qual s’aprova el Codi 
d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar els membres de la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb que es recull en el punt cinquè del Codi 
d’Ètica i Bon Govern aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària 
del dia 8 d’abril de 2013. 
 
L’esmentada comissió està integrada per les persones següents:  
 



 

 

• Sr. Francesc Torres Ferrando, en qualitat de director de Recursos 
Humans. 

• Sr. Josep Ibars i Mestre, en qualitat de Defensor de la Ciutadania. 
• Sr. Carles Anson i Massich, com a coordinador de la Unitat de 

Responsabilitat Social Corporativa.  
• Sr. Josep Gomariz Meseguer, en qualitat de membre dels Serveis Jurídics 

municipals 
• Sra. Ma José Garcia Calatayud com a membre de les organitzacions 

sindicals municipals. 
• Sra. Eva Solichero Ballester, en qualitat de treballadora municipal. 
• Sra. Imma Ferrer Ferrando, com a ciutadana. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a totes les persones interessades.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
per 21 vots a favor dels grups municipals de CiU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2) i 
2 abstencions del grup municipal de la CUP. 
 
 
  4. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL FUNCIONAMENT, 

ORGANITZACIÓ I CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES 
MUNICIPALS OBERTES. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Identificació dels fets 
 
Atès que el Ple municipal del dia 20 de maig va aprovar la moció presentada 
pel grup municipal CUP sobre la celebració d’assembles municipals obertes. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
PRIMER.- Convocar la primera assemblea municipal oberta per al dia 12 

d’octubre de 2013 a les 18 hores.  
 
SEGON.- Establir el funcionament i organització de les assembles municipals 

obertes: 
 
a) Les Assembles municipals obertes s’estructuraran entorn el debat sobre 

ponències que es presentaran prèviament. S’acceptaran ponències amb 
propostes per votar sobre qualsevol tema d’abast municipal i d’interès 
general  fins a  30 dies abans de la data fixada. Les ponències amb 



 

 

propostes no podran excedir de 2 DIN A4. Només s’acceptarà una 
ponència per persona o entitat a cada assemblea municipal oberta .  

 
b) Es crearà una comissió per cada Assemblea municipal oberta, formada pel 

Defensor de la Ciutadania, i el departament de Participació Ciutadana. 
Aquesta Comissió serà l’encarregada d’agrupar ponències sobre el mateix 
tema i per filtrar les ponències que no s’ajustin a la temàtica municipal ni 
presentin propostes o siguin merament personalistes, tot justificant-ho i 
comunicant-ho a qui l’hagués presentat per tal que pugui esmenar-la si ho 
desitja. El període d’esmenes s’haurà de resoldre amb un temps màxim de 
7 dies, des que es tanca el termini de presentació de propostes. Les 
ponències-propostes acceptades seguiran l’ordre de presentació a l’OAC i 
es difondran amb tres setmanes d’antelació a la web municipal per a 
coneixement de la ciutadania. 

 
c) Les ponències-propostes acceptades que no es puguin debatre a 

l’assemblea municipal oberta perquè excedeixen de les 10 ponències,  
passaran automàticament a la següent assemblea. 

 
d) L’assemblea municipal oberta tindrà una durada màxima de 180 minuts i 

això fa que el temps s’hagi de repartir entre les diferents ponències-
propostes, que serà un màxim de 10. Es donarà un temps màxim per la  
lectura o exposició de la ponència de 3 minuts , un temps màxim de 15 
minuts per intervencions i finalment es votarà cada proposta. Les votacions 
seran a mà alçada. Podran votar els majors de 16 anys. 

 
e) L’informe de l’Assemblea municipal oberta , confeccionat pel departament 

de Participació Ciutadana i de la mà del  Defensor de la Ciutadania, es 
traslladarà a la Comissió Informativa pel seu debat i per elevar a Ple aquells 
acords que es creguin convenients. També es publicarà a la web, a l’apartat 
Participació Ciutadana  i del Defensor de la Ciutadania. 

 
f) El Ple municipal podrà tramitar com correspongui les propostes aprovades 

a l’Assemblea municipal oberta  per donar-li validesa legal. 
 
g) El Defensor de la Ciutadania portarà el seguiment i control de l’aprovació o 

no per part del Ple de les propostes acordades a l’Assemblea municipal 
oberta i de la seva execució real que correspongui,. Aquest seguiment es 
farà anualment al Ple de Presentació de la Memòria del defensor de la 
Ciutadania. En el cas de propostes acordades a l’Assemblea municipal 
oberta que siguin rebutjades pel Ple, és faran constar de manera notòria a 
l’apartat web del departament de Participació Ciutadana i del Defensor de la 
ciutadania les votacions i motivacions dels diferents grups municipals.” 

  



 

 

 
Després de la deliberació del punt, s’acorda deixar-lo sobre la taula. 
 
 
   5. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 

000121/2013-RH, DE PRÒRROGA DEL NOMENAMENT DE SIS 
POLICIES LOCALS. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. En data 7 de maig de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret en el que es resolia prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins com agents interins de la Policia Local 
(C2-17) de Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas 
Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón 
Abalos, des del dia 1 d’abril de 2013 fins al 15 de juny de 2013 al 50% de la 
jornada i del dia 16 de juny de 2013 fins el 30 de juny de 2013 al 100% de la 
jornada. 
 
II. D’acord amb l’article 23.dos. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 2013, 
procedeix ratificar el decret de data 7 de maig de 2013 del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, relatiu al nomenament de funcionaris 
interins com a agents interins de la Policia Local, atès que el servei de la 
Policia Local és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, essent un cas excepcional per a cobrir necessitats urgents 
i inajornables que afecten al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, s’acorda: 
 
“PRIMER. Declarar el servei de la Policia Local com un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que afecta als serveis 
essencials per cobrir necessitats urgents i inajornables tal com es justifica a 
l’informe del cap de la Policia Local. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 7 de maig de 2013 sobre prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins de la Policia Local (C2-17) a Jordi Hidalgo 
Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas Quesada, Moisés Salazar 
Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón Abalos, des del dia 1 d’abril de 
2013 fins al 15 de juny de 2013 al 50% de la jornada i del dia 16 de juny de 
2013 fins el 30 de juny de 2013 al 100% de la jornada, declarant que s’ajusta a 
l’article 23.Dos. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts 
generals de l’estat per l’any 2013, atès que calen cobrir unes necessitats 



 

 

urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al funcionament dels 
serveis públics essencials, el qual literalment diu: 

 
“Núm. exp.: 000121/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
El Sr. Jordi Hidalgo Rentero, el Sr. Javier Medina Ruiz, el Sr. Roger 
Moragas Quesada, el Sr. Moisés Salazar Santos, la Sra. Yésica Torres 
Cabezas i el Sr. Ismael Varón Abalos tenen un nomenament de 
funcionaris interins com agents interins de la Policia Local (C2-17) fins el 
31 de març de 2013. 
 
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 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 
 
3.  Article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
4. El cap de la Policia Local ha manifestat la necessitat de mantenir 
aquest nomenaments interins amb caràcter urgent i excepcional, atès que 
a la nostra ciutat durant aquest trimestre es celebren actes rellevants com 
la Setmana Santa, Sant Joan i Festes Majors dels Barris, a més d’altres 
esdeveniments de petit format que suposaran un increment de feina als 
cossos de seguretat del municipi. És per aquests motius, que cal 
prorrogar el nomenament dels sis agents interins de la Policia Local que 
finalitzava el 31 de març de 2013, fins el dia 30 de juny de 2013 amb una 
reducció de jornada del 50% del dia 1 d’abril de 2013 fins el 15 de juny de 
2013 i amb una jornada del 100% a partir del dia 16 de juny de 2013 fins 
el 30 de juny de 2013. La situació que justifica aquesta contractació es pot 
entendre compresa en la que s’estableix a l’article 23.Dos de la Llei 
17/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2013. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar el servei de la Policia Local com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 
Segon. Per atendre la situació excepcional correspon prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins com agents interins de la Policia 
Local (C2-17) de Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger 
Moragas Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres Cabezas i 
Ismael Varón Abalos, des del dia 1 d’abril de 2013 fins al 15 de juny de 
2013 al 50% de la jornada i del dia 16 de juny de 2013 fins el 30 de juny 
de 2013 al 100% de la jornada. 
 
Tercer. El cost d’aquesta pròrroga anirà a càrrec de la partida 
05.130.12000 i 05.130.16000 del pressupost municipal vigent realitzant, 
prèviament, una modificació pressupostària en la que es transferirà la 
quantitat de la partida 05.130.22000. El cost brut és de 22.286,05€ i el 
cost de la Seguretat Social és de 7.800,12€. 
 
Quart. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 

 
La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
   6. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 

000120/2013-RH, DE CONTRACTACIÓ D’UNA PROFESSORA PER A 
L’ECMM MESTRE MONTSERRAT. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. En data 10 de maig de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret en el que es resolia contractar a la 
Sra. Victòria Marsé Vidal com a professora de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat (A1-24) amb un contracte laboral de 
substitució (510) a partir del dia 23 d’abril de 2013 i fins a la reincorporació 
del Sr. Víctor Valls Aubert o en tot cas, fins la finalització del curs 2012-2013. 
 
II. D’acord amb l’article 23.dos. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 
2013, procedeix ratificar el decret de data 7 de maig de 2013 del regidor 
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la contractació 
de la Sra. Victòria Marsé Vidal com a professora de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat, atès que el servei de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat és un servei públic de 
caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la 
necessitat de substituir les classes de guitarra que impartia el professor 



 

 

Víctor Valls Aubert que està de baixa per incapacitat temporal és 
excepcional. 
 
Per tot això, s’acorda: 
 
“PRIMER. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat és un servei públic de caràcter essencial i propi de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir les 
classes de guitarra que impartia el professor Víctor Valls Aubert que està de 
baixa per incapacitat temporal és excepcional. 
 
SEGON. Ratificar el decret de data 10 de maig de 2013 sobre a la 
contractació de la Sra. Victòria Marsé Vidal com a professora de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, atès que calen cobrir 
unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al 
funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 

“Núm.exp.: 000120/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
1. La coordinadora de gerència de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha informat sobre la 
necessitat de substituir la baixa d’incapacitat temporal del Sr. Víctor 
Valls Aubert, professor de guitarra de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat, atès que calen seguir 
impartint les classes per complir amb els compromisos adquirits amb 
l’alumnat inscrit al centre i proposa contractar a la Sra. Victòria 
Marsé Vidal amb un contracte de substitució de 5,75 hores 
setmanals (3,5 hores lectives, 1,10 hores de permanència i 1,15 
hores de disposició), des del dia 23 d’abril de 2013 i fins que el 
professor titular s’incorpori de la seva baixa d’incapacitat temporal. 
  
2. L’equip directiu de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat proposa la contractació de la Sra. Victòria Marsé 
Vidal atès que havia substituït satisfactòriament al Sr. Víctor Valls 
Aubert durant el curs 2010-2011. 
 
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 15 de juny de 2011, de delegació de 
competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor 
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.  
 
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic. 
 
4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1195, de 24 de març del 
Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
5. Cal donar compliment al compromís de d’impartir les classes de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat que 
deixa de fer el Sr. Víctor Valls Aubert i segons l’informe de la 
coordinador de gerència de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, cal contractar a la Sra. Victòria 
Marsé Vidal. La situació excepcional que justifica aquesta 
contractació es pot entendre compresa en la que s’estableix a l’article 
23.Dos de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2013, atès que el servei públic de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat és un 
servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, i la situació és de caràcter excepcional per haver de 
complir els compromisos adquirits amb els alumnes al cobrar les 
taxes de les matrícules i no poder deixar per més endavant la 
impartició de les classes. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat és un servei públic de caràcter essencial i 
propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de 
substituir les classes de guitarra que impartia el professor Víctor Valls 
Aubert que està de baixa per incapacitat temporal és excepcional. 
 
Segon. Contractar a la Sra. Victòria Marsé Vidal com a professora 
de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat 
(A1-24) amb un contracte laboral de substitució (510) a partir del dia 
23 d’abril de 2013 i fins a la reincorporació del Sr. Víctor Valls Aubert 
o en tot cas, fins la finalització del curs 2012-2013. 
 
Tercer. La retribució serà de 156,76€ bruts mensuals més les 
pagues extraordinàries que corresponguin. 
 



 

 

Quart. La jornada laboral serà de 5,75 hores setmanals distribuïdes 
segons consta en el contracte de treball. 
 
Cinquè. El cost d’aquesta contractació anirà a càrrec del capítol I del 
Pressupost municipal vigent. El cost brut previst per un mes és de 
156,76€ i el cost de la Seguretat Social és de 50,16€. 
 
Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració 
Pública. 
 
Setè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 

 
 
Després de la votació corresponent, la proposta queda aprovada per 
unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots 
de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
   7.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD I DE LES 

RESOLUCIONS RELATIVES A LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I. En data 16 de març de 2012 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000077/2012-RH, en el que es resolia en el punt PRIMER, la part següent :  

 
- Suprimir el lloc de treball de Tècnic Coordinador de Joventut A2-23 amb 

379 punts. 
 
- Crear el lloc de treball de Cap de Servei de Joventut A2-23, amb 409 

punts i amb les característiques, puntuació i estructura salarial descrites 
en el punt 2 dels Fonaments de Dret de la resolució, i que son : 

 
- L’objectiu fonamental del lloc de treball és:  

 
Desenvolupar i implementar projectes i actuacions que atenguin els 
diversos àmbits de la vida dels joves, sobretot orientant-los cap a 
l’obtenció dels recursos i les competències necessàries per a la 
consecució de plena autonomia així com promovent les actituds 
participatives i l’adopció d’uns valors i hàbits adequats de 
convivència. 



 

 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents: 

 
•  Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes 

assignats al servei, així com els objectius fixats. 
•  Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del Servei. 
•  Assessorar i col·laborar amb el/la regidor/a i el/la Cap d’Àrea, si 

s’escau,  en el disseny dels objectius i estratègies, vetllant pel 
compliment de PAM. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
-  L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A2 12.906,46 
Complement de destí 23 7649,74 
Complement específic 19.950,11 
Sou total 40.506,31 

 
 

- Suprimir el lloc de treball de Tècnic Coordinador de Convivència A2-21, 
amb 283 punts. 

 
- Crear el lloc de treball de Cap de Servei de Convivència A2-21, amb 315 

punts i amb les característiques, puntuació i estructura salarial descrites 
en el punt 3 dels Fonaments de Dret de la resolució, i que son : 

 
- L’objectiu fonamental del lloc de treball és:  

 
Dissenyar i desenvolupar programes de gestió de la diversitat que 
afavorexin la convivència a la ciutat, prenent com a línies d’actuació 
la sensibilització, l’arrelament de persones de diverses procedències, 
la dinamització comunitària i l’espai públic, la gestió del conflicte i la 
mediació, el suport al teixit associatiu, la laïcitat i el diàleg 
interreligiós i totes aquelles que puguin sorgir i tinguin la mateixa 
finalitat. 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents: 

 
•  Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes 

assignats al servei, així com els objectius fixats. 
•  Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del Servei. 



 

 

•  Assessor i col·laborar amb el/la regidor/a i el/la Cap d’Àrea, si 
s’escau, en el disseny dels objectius i estratègies, vetllant pel 
compliment de PAM. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
- L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A2 12.906,46 
Complement de destí 21 6.626,90 
Complement específic 14.646,75 
Sou total 34.180,11 

 
- Crear el lloc de treball de Tècnic Superior de Medi Ambient A1-24, amb 

340 punts i amb les característiques, puntuació i estructura salarial 
descrites en el punt 4 dels Fonaments de Dret de la resolució, i que son : 

 
- L’objectiu fonamental del lloc de treball és:  

 
Elaborar projectes i inspeccionar activitats i instal·lacions amb 
l’objectiu de preservar i protegir el medi ambient i l’entorn natural de 
la ciutat d’acord amb els procediments establerts, la legislació vigent 
i les indicacions del superior jeràrquic. 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següent: 

 
•  Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, 

diagnosi i control mediambiental, dins de l’àmbit d’actuació 
pròpia. 

•  Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi 
natural així com redacta la documentació tècnica corresponent a 
les actuacions desenvolupades en l’àmbit. 

•  Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi al municipi 
i aquelles actuacions susceptibles d’afectar al medi ambient. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
- L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A1 14.677,32 
Complement de destí 24 8.160,88 
Complement específic 14.345,81 



 

 

Sou total 37.184,01 
 
 
II. En data 17 d’abril de 2012 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000090/2012-RH, en el que es resolia en el punt SEGON, la part següent :  

 
-  Crear el lloc de treball de Tècnic de grau Mig d’Escoles Municipals A2-

21, amb 283 punts al Catàleg de Llocs de Treball 2012, pendent 
d’examinar per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball i de ratificar 
pel Ple de la Corporació. 

 
 
III. En data 24 d’abril de 2012 la Junta de Govern Local va prendre un acord, 

en el que es resolia en el punt PRIMER, la part següent : 
 

-  Modificar l’apartat primer de la part dispositiva, subapartat 7è del Decret 
de data 16 de març de 2012 del Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna, que quedarà redactat de la forma següent : 
 
“Crear el lloc de treball de Cap de Servei de Convivència A2-23, amb 
409 punts i amb les característiques, puntuació i estructura salarial 
següent : 

 
- L’objectiu fonamental del lloc de treball és:  

 
Dissenyar i desenvolupar programes de gestió de la diversitat que 
afavorexin la convivència a la ciutat, prenent com a línies d’actuació 
la sensibilització, l’arrelament de persones de diverses procedències, 
la dinamització comunitària i l’espai públic, la gestió del conflicte i la 
mediació, el suport al teixit associatiu, la laïcitat i el diàleg 
interreligiós i totes aquelles que puguin sorgir i tinguin la mateixa 
finalitat. 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents: 

 
•  Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes 

assignats al servei, així com els objectius fixats. 
•  Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del Servei. 
•  Assessorar i col·laborar amb el/la regidor/a i el/la Cap d’Àrea, si 

s’escau, en el disseny dels objectius i estratègies, vetllant pel 
compliment de PAM. 

 



 

 

La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
- L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A2 12.906,46 
Complement de destí 21 6.649,74 
Complement específic 19.950,11 
Sou total 40.506,31 

 
- Romandrà vigent el caràcter provisional de la modificació del catàleg 

de llocs de treball fins que no s’hagi examinat per la Comissió de 
Valoració de Llocs de Treball i s’hagi ratificat pel Ple Municipal.”  

 
 
IV.   En data 31 de maig de 2012 la Il·lma. Sra. Alcaldessa va dictar un Decret 

en el que es resolia en els punts SEGON i TERCER, les parts següents : 
 

- Modificar el Catàleg de Llocs de Treball 2012 en el següent sentit: 
 

Crear el lloc de treball de Director de Serveis Jurídics A1-28, amb 542 
punts i amb les característiques, puntuació i estructura salarial descrites 
en el punt 3 dels Fonaments de Dret de la resolució, i que són : 

 
- L’objectiu fonamental del lloc de treball és:  

 
Centralitzar, dirigir i coordinar l’assessorament jurídic (no preceptiu) 
en els diferents àmbits de la Corporació, gestionar la defensa davant 
dels tribunals dels interessos municipals, establir procediments 
administratius normalitzats i la implantació de l’Administració 
Electrònica, i dirigir la política de la Responsabilitat Social 
Corporativa. 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents : 

 
1) Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes 

assignats al servei, així com els objectius fixats. 
2) Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del Servei, entre 

els quals hi haurà Tècnics d’Administració General i Assessors 
Jurídics, de manera que es garanteixi que totes les regidories i 
serveis disposen d’un lletrat de referència. 

3) Assessorar i col·laborar amb l’equip de govern, si s’escau, en el 
disseny dels objectius i estratègies, vetllant pel compliment del Pla 
d’Actuació Municipal. 



 

 

4) Centralitzar, dirigir, planificar, gestionar i coordinar l’assessorament 
legal no perceptiu i la gestió jurídica implícita. 

5) Coordinar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina 
jurídica que pugui afectar la gestió de l’activitat de la Corporació. 

6) Organitzar i distribuir la defensa jurídica i l’assessorament que per 
mitjans indirectes es pugui prestar a la Corporació. 

7) Elaborar procediments administratius normalitzats per tots els 
Serveis de la Corporació i controlar la seva actualització i 
manteniment. 

8) Impulsar, conjuntament amb el Servei de TIC, l’Administració 
Electrònica. 

9) Dirigir la política de Responsabilitat Social Corporativa per assolir 
els objectius establerts per  l’Equip de Govern i elaborar estratègies 
i accions per la seva execució. 

10) Substituir el titular de la Secretaria municipal en cas d’absència o 
per delegació. 

11) Donar suport a tot el personal amb responsabilitats 
d’assessorament o fe pública en funció de la càrrega de treball que 
conjuntament es pugui produir. 

12) Recepcionar, canalitzar i vetllar pel compliment de totes les 
demandes d’assessorament jurídic, perceptiu i no perceptiu, a 
excepció, en el cas dels lletrats municipals, de les ordinàries i 
quotidianes. 

13) La validació dels permisos, llicències, incidències de jornada, etc. 
de tot el personal amb funcions d’assessorament, inclús del 
personal administratiu, correspondrà a la direcció de serveis 
jurídics.. 

14) Qualsevol altra que es derivi de la direcció dels Serveis Jurídics i 
de la coordinació amb la secretaria municipal. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
- L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A1 14.677,32 
Complement de destí 24 11.653,60 
Complement específic 24.723,82 
Sou total 51.054,74 

 
- L’anterior modificació del Catàleg de Llocs de Treball tindran caràcter 

provisional fins que no s’hagi examinat per la Comissió de Valoració 
de Llocs de Treball i s’hagi ratificat pel Ple Municipal. 

 



 

 

 
V.  En data 13 de novembre de 2012 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000265/2012-RH, en el que es resolia en els punts PRIMER, SEGON i 
TERCER les parts següents : 

 
- Realitzar les modificacions del Catàleg de Llocs de Treball 2012 següents: 

 
a) Suprimir el lloc de traball de Tècnic/a Superior d’Inspeccions 

Sanitàries A1-24, amb 340 punts. 
 
b) Crear el lloc de treball de Tècnic Superior de Salut Pública A1-24, amb 

340 punts i amb les característiques descrites als Fonaments de Dret 
PRIMER de la resolució, i que son : 

 
- L’objectiu fonamental del lloc de treball és: 

 
Elaborar Estudis de Promoció i de Protecció de la salut i les accions 
de control sanitari-ambiental que li siguin encomanades d’acord amb 
la legislació vigent i les indicacions del Cap de Servei. 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents: 

 
• Elaboració i disseny d’Estudis de Promoció i de Protecció de la 

salut amb la resta de l’equip, disseny de materials, recollida de 
dades, buidatge i anàlisis de les dades per mitjans informàtics i 
definició de conclusions. 

• Elaboració d’anàlisis de la qualitat de les accions realitzades pel 
Servei. 

• Coordinació de la Ponència de Salut i Medi amb el suport del Cap 
de Servei. 

• Controls de sanitat ambiental que se li encarreguin. 
• Controls de seguretat alimentària que se li encarreguin. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
- L’estructura salarial serà la següent: 

 
Sou base grup A1 14.677,32 
Complement de destí 24 8.160,88 
Complement específic 14.345,81 
Sou total 37.184,01 

 



 

 

- Les anteriors modificacions del Catàleg de Llocs de Treball tindran 
caràcter provisional fins que no s’hagin examinat per la Comissió de 
Valoració de Llocs de Treball. 

 
-  Elevar les modificacions del Catàleg de Llocs de Treball 2012 del primer 

punt d’aquesta resolució al Ple als efectes de la seva ratificació. 
 
 
VI.   En data 10 de gener de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000007/2013-RH, en el que es resolia en els punts PRIMER i SEGON, les 
parts següents : 

 
- Realitzar al Catàleg de Llocs de Treball 2012 la modificació següent : 

 
Crear el lloc de treball de Cap de Secció de Gestió del Coneixement A1-
26, amb 461 punts i amb les característiques, puntuació i estructura 
salarial descrites en el punt 2 dels Fonaments de Dret de la resolució, i 
que són: 
 

- L’objectiu fonamental del lloc de treball és: 
 

Liderar el desenvolupament i innovació en el conjunt de 
l’organització, assessorant i donant suport a tota la corporació. 
Implantar la centralització d’informació interna i externa útil per la 
corporació. Avaluar els resultats i corregir desviaments. 

 
- Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents: 

 
•  Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes 

assignats a la Secció per assolir els objectius fixats. 
•  Dirigir els recursos humans de la Secció. 
•  Planificar i gestionar la centralització del know-how de la 

corporació. 
•  Planificar, dissenyar i assessorar en l’elaboració de processos i 

diagrames de flux pels diferents serveis que ofereix la corporació. 
•  Planificar, implantar i controlar la recollida d’informació, tant 

interna com externa, que sigui útil per a prendre decisions. 
•  Liderar i assessorar els Serveis de la corporació en el 

desenvolupament de millores en la gestió dels recursos i la 
prestació dels serveis. 

•  Dissenyar i implantar sistemes d’avaluació, analitzar els resultats, 
i assessorar i fer el seguiment de les correccions dels 
desviaments. 



 

 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallarà en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 

 
- L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A1 14.677,32 
Complement de destí 26 9.774,80 
Complement específic 20.868,99 
Sou total 45.321,11 

  
- L’anterior modificació del Catàleg de Llocs de Treball tindrà caràcter 

provisional fins que no s’hagi examinat per la Comissió de Valoració de 
Llocs de Treball i s’hagi ratificat pel Ple Municipal. 

 
 
VII.  En data 5 de febrer de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000040/2013-RH, en el que es resolia en els punts PRIMER i TERCER, 
les parts següents : 

 
-  Suprimir del Catàleg de llocs de treball el lloc 30000 Cap de Servei 

d’Equitat, Infància, Adolescència i Gent Gran A2-24 amb 427 punts. 
 
-  Sotmetre l’anterior supressió del Catàleg de llocs de treball del lloc 

30000 de Cap de Servei d’Equitat, Infància, Adolescència i Gent Gran 
A2-24 a la Comissió de Valoració de llocs de treball i a la ratificació del 
Ple. 

 
 
VIII.  En data 23 d’abril de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització  Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000115/2013-RH, en el que es resolia en els punts PRIMER i QUART, les 
parts següents : 

 
-  Modificar el lloc de treball de Cap de Servei de Convivència segons el 

detall següent: 
 

-  Denominació: Cap de Servei de Convivència i Equitat 
-  Grup Professional: A2 
-  Complement Destí 24 
-  Puntuació: 427 punts. 
-  Objectiu fonamental del lloc: Dissenyar i desenvolupar 

programes de gestió de la diversitat que afavoreixin la 



 

 

convivència a la ciutat, prenent com a línies d’actuació la 
sensibilització, l’arrelament de persones de diverses 
procedències, l’equitat entre gèneres, la dinamització 
comunitària i l’espai públic, la gestió del conflicte i la mediació, 
l’atenció a les dones víctima de violència de gènere, el suport 
al teixit associatiu, la laïcitat i el diàleg interreligiós i totes 
aquelles que puguin sorgir i tinguin la mateixa finalitat 

 
-    Les funcions genèriques a desenvolupar són les següents: 

 
a.  Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i 

projectes assignats al servei, així com els objectius fixats. 
b.  Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del 

Servei. 
c.  Assessorar i col·laborar amb el/la regidor/a i el/la Cap 

d’Àrea, si s’escau, en el disseny dels objectius i 
estratègies, vetllant pel compliment de PAM. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de 
treball es detallaren en el desenvolupament de la Fitxa 
corresponent. 

 
-  Factors de Valoració: A114, A122, A22, A32, B13, B23, C13, 

C21, C33. Total puntuació: 427 punts. 
 
-    L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A2 12.906,46 
Complement de destí 24 8.160,88 
Complement específic 22.420,58 
Sou total 43.487,92 

 
  

-  L’anterior modificació del Catàleg de Llocs de Treball tindrà caràcter 
provisional fins que no s’hagi examinat per la Comissió de Valoració 
de Llocs de Treball i s’hagi ratificat pel Ple Municipal. 

 
 
IX. En data 23 d’abril de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització  Interna va dictar un Decret amb núm. d’expedient 
000117/2013-RH, en el que es resolia en els punts PRIMER i QUART, les 
parts següents : 

 



 

 

- Modificar el lloc de treball de Cap de Servei de Joventut segons el detall 
següent: 

 
-  Denominació: Cap de Servei de joventut 
-  Grup Professional: A2 
-  Complement Destí 24 
-  Puntuació: 427 punts. 
-  Objectiu fonamental del lloc: Desenvolupar i implementar projectes, 

serveis i actuacions que atenguin els diversos àmbits de la vida dels 
joves, sobretot orientant-los cap a l’obtenció dels recursos i les 
competències necessàries per a la consecució de plena autonomia 
així com promovent les actituds participatives i posant en relleu 
davant la resta de la ciutadania els valors positius que els i les joves 
aporten a la societat. 

 
-     Les funcions genèriques a desenvolupar són les següent: 

 
•  Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes 

assignats al servei, així com els objectius fixats. 

•  Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del Servei. 

•  Assessorar i col·laborar amb el/la regidor/a i el/la cap d’Àrea, si 
s’escau, en el disseny dels objectius i estratègies, vetllant pel 
compliment del Pla d’Actuació Municipal. 

•  Estudiar i detectar les necessitats en matèria de joventut dins del 
seu àmbit competencial, per a realitzar una bona planificació de 
les activitats i de les polítiques de joventut a desenvolupar. 

•  Elaborar i implementar els plans locals en matèria de polítiques 
de joventut, gestionar els serveis necessaris per a la seva 
execució. 

•  Avaluar i fer el seguiment dels programes i de les actuacions 
transversals en l’àmbit de joventut. 

•  Promoure i potenciar la participació dels joves en l’esfera 
educativa, política, cultural, social i econòmica del seu municipi. 

•  Orientar, assessorar i facilitar informació als joves en els diversos 
àmbits del seu interès. 

 
La resta de funcions, requisits i competències del lloc de treball es 
detallaren en el desenvolupament de la Fitxa corresponent. 
 

-  Factors de Valoració: A114, A122, A22, A32, B13, B23, C13, C21, 
C33. Total puntuació: 427 punts. 



 

 

 
-  L’estructura salarial serà la següent:  

 
Sou base grup A2 12.906,46 
Complement de destí 24 8.160,88 
Complement específic 22.420,58 
Sou total 43.487,92 

 
  

-  L’anterior modificació del Catàleg de Llocs de Treball tindrà caràcter 
provisional fins que no s’hagi examinat per la Comissió de Valoració de 
Llocs de Treball i s’hagi ratificat pel Ple Municipal. 

 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
 
“Ratificar els punts relatius a la creació i supressió de llocs de treball dels 
Acords i Decrets exposats en els epígrafs I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX de la 
part expositiva de la present proposta.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, es deixa sobre la taula la proposta. 
 
 
   8. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 

L’ALCALDIA DE 7 DE MAIG DE 2013, PEL QUAL S’ACORDA 
SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A L’OBRA SOCIAL LA CAIXA PER A 
LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “CAP A UNES RELACIONS 
LLIURES DE VIOLÈNCIA”. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2013 es va acordar sol·licitar el 
projecte “Cap a unes relacions lliures de violència” a l’Obra Social La Caixa, 
amb l’objectiu de promoure valors i desenvolupar actituds per evitar l’abús i la 
violència en les relacions interpersonals i socials.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
“RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2013, pel qual se 
sol·licita a l’Obra Social La Caixa subvenció per al projecte “Cap a unes 
relacions lliures de violència” i que, literalment, diu el següent: 
 



 

 

“Identificació de l’expedient 
Núm. expedient: 000065/2013-EQU 
 
Relació de fets 
 
Atesa la convocatòria de projectes d’acció social de l’Obra Social La Caixa. 
 
Atès que des de la Regidoria de Convivència i Equitat es vol portar a terme el 
projecte “Cap a unes relacions lliures de violència”, que conté tallers de 
Resiliència per a infants víctimes de la violència masclista, tallers de Prevenció 
de la violència masclista, tallers de La cultura del bon tracte i el taller Dones 
plurals: conèixer per respectar. Projecte que es desenvoluparà de l’1 de gener 
al 31 de desembre de 2014. 
 
Fonaments de dret 
 
Ateses les bases de la convocatòria 2013 del Programa d’ajuts a projectes 
d’iniciatives socials per a Projectes d’acció social i interculturalitat de l’Obra 
Social La Caixa, per donar resposta a les necessitats socials, dins de la línia 
d’actuació prioritària número 5, de Prevenció de les diverses formes de 
violència. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Sol·licitar a l’Obra Social La Caixa una subvenció per al projecte 
“Cap a unes relacions lliures de violència”, en el marc de la convocatòria de 
Projectes d’acció social i interculturalitat d’aquesta entitat. 
 
SEGON. El cost total d’aquest projecte per a l’any 2014 és de 13.000 € (tretze 
mil euros), dels quals l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
aportar el 25% del pressupost final. 
 
TERCER. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni, si s’escau, i de 
quants documents siguin necessaris per executar aquest acord. 
 
QUART. Aquest decret es ratificarà en la propera sessió del Ple de la 
Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta i s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 



 

 

   9. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE 26 DE MARÇ DE 2013, DE MODIFICACIÓ 
DELS CONVENIS DE LA GESTIÓ DE CONSERGERIA DE CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 

 
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de 26 de març de 2013 va prendre l’acord 
de modificació dels convenis de la gestió de consergeria dels caps de 
setmana i festius de les instal·lacions esportives municipals. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament  ACORDA: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de març de 2013, que 
diu literalment el següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació dels convenis de la gestió de consergeria 
dels caps de setmana i festius de les instal·lacions esportives municipals entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les entitats esportives que s’esmenten, 
d’acord amb el redactat que s’adjunta: 
 
a) Amb la Fundació Privada Unió d’Esport Base Vilanova i la Geltrú per la 

gestió de la consergeria del Complex Municipal de Futbol per un import de 
32.040 Euros. 

b) Amb el Club Esportiu Vilanova i la Geltrú per la gestió de la consergeria de 
les Pistes d’Atletisme, Pistes Poliesportives i Pavelló Poliesportiu del 
Garraf per un import de 20.895 Euros. 

 
SEGON. Aprovar la pròrroga d’un any més que serà vigent fins el dia 28 de 
febrer de 2014. 
 
TERCER. Aquestes quantitats totals es faran efectiva per mensualitats entre 
l’1 i 5 de cada mes i comprendrà inicialment els mesos de març de 2013 i 
febrer de 2014. 
 



 

 

QUART. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.342.2279901 
Convenis cogestió consergeria, del vigent pressupost ordinari de la Regidoria 
d’Esports. 
 
CINQUÈ. Ratificar pel Ple el present acord. “ 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 21 vots a favor (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP i 2 vots 
d’ICV) i 2 abstencions del grup municipal de la CUP. 
 
 
  10. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. NOMENAMENT MEMBRES DE LA 

COMISSIÓ DE PROTOCOL DE LA FESTA MAJOR. 
 
El president de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
I.- Per acord del Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 12 de desembre de 
2011 es va acordar, per unanimitat dels presents, que l’Ajuntament convoqués, 
abans de tres mesos, un procés participatiu en el que tota la ciutadania, i 
especialment les entitats, debatessin i definissin el model de la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú per a l’any 2013 en endavant.  
 
II.- En compliment d’aquest acord, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar 
el procés participatiu, que ha comportat la realització de diversos actes i 
sessions públiques de debat i que a data d’avui compta ja amb unes 
conclusions provisionals, que proposen un model d’organització i gestió de la 
Festa Major amb la creació d’una Fundació. Així mateix es proposa la formació 
d’un grup de treballa per definir l’esmentada Fundació. 
 
III La Comissió de Protocol de la Festa Major (a partir d’ara simplement 
Comissió) és l’encarregada de vetllar per la qualitat, idoneïtat i correcta 
execució dels elements que participen en les cercaviles i actes tradicionals de 
la Festa Major, definits en el Protocol dels Balls i Entremesos participants en 
les cercaviles de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus, aprovat pel 
Ple Municipal en data 4 d’abril de 2011.  
 
IV.- La Comissió és composa de 5 membres nomenats pel Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, a proposta de la Junta de Portaveus del mateix 
Ajuntament. 
 
V.- Vist l'informe  presentat pels serveis tècnics de la Regidoria de Cultura 
relatiu a nomenament dels membres de la Comissió de Protocol de la Festa 
Major, i de conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 



 

 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu Comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les normes de 
funcionament de la Comissió de Festes de l’any 1997; el Reglament de 
funcionament i protocol del Pabordes de la Festa Major, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament el 4 d’abril de 2011, i demés normativa concordant. 

 
Atès que aquest tema va ser tractar en la Comissió Informativa del 25 de març 
passat. La Junta de portaveus en la reunió celebrada el 30 d’abril i la del 29 de 
maig de 2013, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

A C O R D A 
 
“PRIMER. Nomenar com a integrants de la COMISSIÓ DE PROTOCOL DE 
LA FESTA MAJOR el col·lectiu format pels CINC MEMBRES elegits d’entre  
les 22 candidatures presentades i que es relacionen a continuació. La durada 
d’aquest càrrec és de 5 anys. 
 
 RAFEL BURCET SOLÉ 
 JUAN JOSÉ FERRER JAÉN 
 CARME GATELL CARBÓ 
 JOAN IGNASI GÓMEZ BARRERA 
 XAVIER ORRIOLS SENDRA 
 
SEGON. Nomenar la Sra. YOLANDA LÓPEZ CASTRO com a suplent dels 
components de la Comissió de Protocol relacionats en el punt primer d’aquest 
acord, en el cas de que durant la durada del seu càrrec es produeixi alguna 
baixa i/o dimissió.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 21 vots a favor (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP i 2 vots 
d’ICV) i 2 abstencions del grup municipal de la CUP. 
 
 
 11. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BANDA DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 2013. 

 
El president de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 



 

 

 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i 
transmissor dels valors de la participació i de l’esperit del voluntariat . 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova té la convicció de que l’existència d’una 
formació musical estable com la Banda de Música Mestre Montserrat és un 
benefici cultural per a la ciutat i la Comarca. 
 
III. Que l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat és una 
associació cultural sense ànim de lucre que té per objectius la dinamització i 
participació de la vida cultural i social de la nostra ciutat i la difusió i divulgació 
de la música a tot tipus de públic. 
 
IV. Que ambdues parts, reconeixen la importància del teixit associatiu i la 
producció cultural local com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor 
de la seva vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni, un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
societat cohesionada, socialment més justa, ecològicament més sostenible i 
amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 
 
Fonaments del dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ D’AMICS 
DE LA BANDA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT per a l’any 2013, el 
qual es transcriu a continuació: 
 



 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BANDA 
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 2013  
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, 
 
D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 
2011, actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la 
plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), i assistida pel secretari d’aquesta 
corporació, el senyor, ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, a partir d’ara anomenat 
ORGANITZADOR. 
 
I de l’altra part, el senyor PERE FERRÉ BUNDÓ, com a PRESIDENT de 
l’ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA BANDA DE MUSICA MESTRE MONTSERRAT, amb 
NIF núm. G65713885, amb domicili a carrer Escorxador, nº 4, de Vilanova i la Geltrú 
(08800), a partir d’ara ARTISTA. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat . 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova té la convicció de que l’existència d’una formació 
musical estable com la Banda de Música Mestre Montserrat és un benefici cultural 
per a la ciutat i la Comarca. 
 
III. Que l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat és una 
associació cultural sense ànim de lucre que té per objectius la dinamització i 
participació de la vida cultural i social de la nostra ciutat i la difusió i divulgació de la 
música a tot tipus de públic. 
 
IV. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu i la producció cultural local com a element dinamitzador de la 
ciutat i com a motor de la seva vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del 
present conveni, un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
societat cohesionada, socialment més justa , ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquests motius, subscriuen aquest conveni 
d'acord amb les clàusules que es contenen en els següents. 
 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 



 

 

la Geltrú i l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat, pel que fa 
al desenvolupament de projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un 
compromís mutu de treball. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 
 
- Col·laborar en el finançament de 5.500 € per a les següents propostes per a l’any 
2013: 

- Seguici de la Cavalcada dels RRMM d’Orient de Vilanova i la Geltrú. 
 
- Cercaviles i concert de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú: 
 

- 1 d’agost, concert de la banda, a la pl. de les Neus 
- 3 d’agost, baixada de gegants amb banda 
- 4 d’agost, cercavila de la vigília 
- 5 d’agost, cercavila d’anada i sortida d’ofici 
- 5 d’agost, vot del poble 

 
Aquesta quantitat és la màxima que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú aportarà a l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre 
Montserrat per a aquestes activitats, durant l’any 2013. 

 
Paral·lelament a les actuacions acadèmiques, que es coordinaran amb l’Escola i 
Conservatori municipal de música Mestre Montserrat; l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú cedirà, amb previ acord i coordinació amb l’equip tècnic, la Sala Gran de 
l’Auditori Eduard Toldrà, a la Banda de Música Mestre Montserrat per a realitzar un 
màxim de quatre concerts anuals. Les despeses tècniques i de personal d’aquests 
concerts les assumirà l’Associació d’amics de la Banda Mestre Montserrat. 
 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a difondre en els seus mitjans de 
difusió, informació i promoció de la ciutat les activitats amb la finalitat de convocar el 
màxim nombre de públic i justificar socialment l’esforç tant econòmic, com humà i 
artístic que hi ha darrera d’aquest conveni. 
 



 

 

Qualsevol altra actuació que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni s’haurà de pactar paral·lelament al conveni. 
 
Ambdues entitats es comprometen a cercar altres ajuts i suports provinents d’altres 
administracions o entitats privades que contribueixin a la millora del programa objecte 
d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb previ acord amb l’Escola i Conservatori de 
música Mestre Montserrat, es compromet a cedir un espai al domicili carrer 
Escorxador, nº 4, de Vilanova i la Geltrú (08800), com a seu de l’associació. 
 
2.1.2.- Per part de l’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre 
Montserrat 
 
-  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

elaborar i mantenir un projecte anual de treball que contempli a part de les 
actuacions acadèmiques: 

 
-  Actuacions no acadèmiques coordinades amb la programació estable de 

l’Auditori Eduard Toldrà i la regidoria de cultura en general. 
-  Assajos necessaris per a preparar les actuacions. 
-  Preparació d’un repertori adient per a cada actuació específica 
 

-  Activitats que contribueixin a establir lligams amb el teixit social de Vilanova 
(escoles, estudiants de música, corals, públic familiar, altres públics, ...) 

 
-  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat intentarà 

participar dels actes de ciutat que des de l’Ajuntament se’ls proposi a un preu més 
assequible, negociat amb la Regidoria corresponent. 

 
-  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

difondre les seves propostes i repertoris, incorporant el logotip de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú com a suport. 

 
-  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat haurà d’entregar 

la memòria valorada de la temporada anterior, que entregarà a l’Ajuntament 
abans del 15 de gener de l’any següent, en el moment d’establir els acords 
corresponents a la revisió anual del conveni. 

 
-  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

aportar els justificants de les despeses generades pel present conveni d’acord 
amb el que es recull en la normativa que regula aquest procediment, un mínim 
d’un cop a l’any i sempre que ho requereixi l’ajuntament. 

 
-  L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre Montserrat es compromet a 

facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el material necessari per a que es 
pugui fer la deguda promoció de les actuacions en el moment que la Regidoria de 
Cultura ho sol·liciti. 

 



 

 

2.2.- Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment per part de 
l’Ajuntament en el punt 2.1.1, L’Associació d’Amics de la Banda de Música Mestre 
Montserrat haurà d’estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4.- L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2013. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós - administratiu. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b)  Per avinença de les parts signatàries. 
c)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius. 
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 



 

 

7.1.- Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, 30/2007, de 30 d’octubre , per aplicació pel seu 
article 4.d). 
 
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l’aplicació 
dels recursos aportats per l’Ajuntament, i d’estudiar, si és el cas, les possibles 
variacions a introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- La regidora de Cultura o persona en qui delegui. 
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l’entitat. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l’efecte i com a mínim, una 
vegada a l’any . 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
SEGON. Aportar la quantitat de CINC MIL CINC-CENTS EUROS (5.500 €) a 
l’Associació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.48901 del 
pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER.  El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2013. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA BANDA DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT.” 



 

 

 
 
La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
  12. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE 
2013. 

 
El president de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
I- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en facilitar la creació i 
consolidar el festival de música reggae i altres propostes que puguin aportar, 
per oferir una major varietat cultural a la ciutat. 
 
II- l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Cultural Nowa Reggae 
tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli, entre 
d’altres possibles col·laboracions, específicament, el festival Nowa Reggae 
2013 que se celebrarà a l’estiu del 2013. 
 
III- l’Associació Cultural Nowa Reggae mou un col·lectiu de persones que 
col·laboren desinteressadament. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament 
plena capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el 
següent conveni segons els següents, 
 
Fonaments del dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 



 

 

4. Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la Llei 7/1985, i el Decret 
de delegació de competències d’Alcaldia a la Junta de Govern Local en relació 
a les Bases d'Execució del Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació el 27 
de febrer de 2012. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL NOWA REGGAE PEL FESTIVAL 2013, activitat considerada 
d’interès públic i que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE I  

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
PEL FESTIVAL NOWA REGGAE 2013    

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament,  
 
D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, 
actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la plaça de la 
Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), i assistida pel secretari d’aquesta  corporació, el 
senyor, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
I de l’altra part, el senyor JORDI CONEJERO CARRERA, amb el número de NIF 
47638099-Q, com a president de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, amb 
CIF G-65536831, i amb domicili social (provisional) al c. sant Joaquim 29A de 
Vilanova i la Geltrú (08800). 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en facilitar la creació i 
consolidar el festival de música reggae i altres propostes que puguin aportar, per 
oferir una major varietat cultural a la ciutat. 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Cultural Nowa Reggae tenen 
la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli, entre d’altres 
possibles col·laboracions, específicament, el festival Nowa Reggae 2013 que se 
celebrarà a l’estiu del 2013. 
 



 

 

III. Que l’Associació Cultural Nowa Reggae mou un col·lectiu de persones que 
col·laboren desinteressadament.  
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
 
 

PACTES 
 

 
Primer- L’Associació Cultural Nowa Reggae es compromet a organitzar i a portar a 
terme el festival de música NOWA REGGAE 2013 els dies 12 i 13 de juliol de 2013. 
 
 
Segon- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de: 
 

- Fer una aportació econòmica de 6.000 € en concepte de subvenció a 
l’Associació Cultural Nowa Reggae per al Nowa Reggae 2013. L’aportació 
econòmica es farà efectiva el més aviat possible. 

- A més a més del pagament econòmic, l’Ajuntament assumirà directament els 
costos del lloguer dels WC químics i de la neteja del clavegueram del Molí de 
Mar.  

- L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa suplementària, ni en cas de 
dèficit del Festival. 

 
1. Pel Festival Nowa Reggae 2013: 

 
- Facilitar l’espai del Molí de Mar, exempt de la taxa ja que es considera un acte 

d’interès públic, per celebrar-hi el Nowa Reggae 2013, durant els dies 
necessaris pel muntatge, festival i desmuntatge (del 10 al 14 de juliol de 
2013), amb prèvia coordinació amb la regidoria de cultura: 

 
o MUNTATGE  

� DIMECRES 10 DE JULIOL, DE 17 A 21H 
� DIJOUS 11 DE JULIOL, DE 10 A 14H I DE 17 A 21H 

 
o FESTIVAL (a partir de les 20h, la resta és de muntatge) 

� DIVENDRES 12 DE JULIOL, DE 10 A 00H 
� DISSABTE 13 DE JULIOL, DE 00 A 6H I DE 12 A 00H 
 

o DESMUNTATGE 
� DIUMENGE 14 DE JULIOL, DE 00 A 10H 

 
- Muntatge i desmuntatge de les infraestructures necessàries pel Festival, en la 

mesura de les que disposa l’ajuntament i de les necessitats del Festival, 
sempre i quan l’associació l’hagi sol·licitat amb una antelació d’un mes.  

- Fer difusió del Festival a través dels canals i amb els mitjans dels que disposa 
l’Ajuntament. 



 

 

- Vetllar que no hi hagi cap obstacle (a l’exterior del recinte) a les sortides 
d’emergència del Molí de Mar. 

- Pas limitat a artistes i veïns a la pujada de Sant Cristòfol per part de la policia 
local. 

 
Així mateix, per poder-se desenvolupar l’activitat objecte del present conveni, 
l’Ajuntament ha d’atorgar la corresponent llicència municipal per espectacles públics o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, prèvia acreditació de la documentació 
necessària a càrrec de l’Associació Cultural Nowa Reggae i la tramitació del 
procediment administratiu oportú, en els termes que s’exposen en el següent punt del 
present Conveni.      
 
 
Tercer- L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE haurà de complir amb els 
requisits i condicions previstos als articles 108 i següents i concordants del 
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 
112/2010, de 31 d’agost) pel que fa al desenvolupament d’espectacles públics o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, als efectes de poder disposar de la 
preceptiva llicència municipal en els termes previstos en els esmentats preceptes i 
prèvia tramitació del procediment administratiu corresponent, així com acreditar el 
compliment de la normativa que li resulti d’aplicació prevista en l’Ordenança 
Reguladora del Soroll i les Vibracions, en especial el seu article 16. A més de tot 
l’exposat, amb caràcter complementari i/o  específic es farà càrrec de: 
 

1. Pel Nowa Reggae Festival 2013 
 

•  La direcció i gestió del Festival. En quant al cartell i pressupost. 
•  Fer el Pla d’Autoprotecció.  
•  Un cop fet el Pla d’Autoprotecció, aquest serà validat per Protecció Civil 

(Ajuntament).  
•  Completar o fer completar els documents de coordinació d’activitats necessari 

per al servei de prevenció de l’Ajuntament. 
•  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. 
•  Facilitar tot el personal necessari i incloent l’exigit pels grups que actuaran al 

Festival. 
•  Disposar de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i 

llum). 
•  Disposar d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, proves 

i concert. 
•  Disposar de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i 

so/llum. 
•  Contractar el mínim de guardes de seguretat (vigilants jurats) que el pla 

d’evacuació marqui, per a la vigilància del Festival. 
•  L’assegurança de pluja en cas que es requereixi. 
•  Assumir el consum de corrent (FECSA) en cas d’utilitzar caixa i/o bé assumir 

el cost del lloguer del generador en cas que es contracti. És aconsellable en 
cas de lloguer de generador que també es contracti un tècnic especialitzat pel 
generador. 



 

 

•  Assumir el cost de les hores de conserge necessàries per al muntatge, festival 
i desmuntatge. 

•  Assumir la neteja del jardí (buidar cubells de brossa, com neteja a fons de les 
burilles de cigarreta), de la cuina i de la casa en general.  

•  Assumir totes les despeses que es puguin derivar del festival. 
•  Col·locar tapacables suficients per a cobrir tots els metres de cable que 

s’utilitzin pel concert 
•  Fer constar, a qualsevol tipus de material (cartells, programes de mà, anuncis, 

etc) editat per Associació Cultural Nowa Reggae en motiu del Nowa Reggae 
2013, amb col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el logotip 
de l’Ajuntament. 

•  Facilitar a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i de tota 
aquella difusió que se’n faci. No podrà fer difusió d’aquest material 
promocional sense una conformitat per part de l’Ajuntament. 

•  Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió 
mitjançant la premsa. 

•  Facilitar invitacions a l’Ajuntament pels dos dies de Festival. L’Ajuntament 
prèviament facilitarà una llista de convidats d’unes 10 invitacions.  

•  Pagar els drets de SGAE dels concerts. 
•  Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 

d’organització. Serà responsable de tots i cada un d’aquests. 
•  Instal·lar rètols d’evacuació visibles indicant les sortides d’emergència. 
•  Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap 

a les sortides d’emergència. 
•  Garantir l’aforament màxim al Molí de Mar de 1.488 persones inclòs el 

personal d’organització, serveis i artistes (modificable en el cas que el pla 
d’evacuació ho permeti). 

•  Col·locar un rètol indicant que l’entrada és per la platja del Far. 
•  El Festival haurà de seguir el següent horari durant el divendres i el dissabte 

de festival: a les 5:30h acabament de la música i a les 6:00h tancament del 
recinte. Obrirà portes, ambdós dies, a les 20h. 

 
 

Quart- Comissió de seguiment del conveni: 
 
4.1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present conveni, així com 
recollir altres propostes o iniciatives. 
 
4.2.- La Comissió estarà integrada per:  
 

• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a qui delegui 
• El representant responsable d’organitzar el Festival 
• Dos tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
4.3.- Aquesta Comissió serà convocada per la regidoria de Cultura quan es cregui 
oportú. 
 



 

 

 
 
Cinquè-  MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
5.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
5.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
 
Sisè-   INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
6.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
6.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 
 
6.3.- Si s’escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
 
Setè- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
 
Vuitè- MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
8.1.- Els pactes integrants d’aquest instrument constitueixen la llei del present 
conveni. 
 
8.2.- Regim jurídic general d’aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Servei Públic, per aplicació del seu 
article 4.  
 
 
Novè- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 



 

 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
Desè- RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’entitat o 
empresa executora material de les actuacions, en el cas que no quedi assumit per 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 
 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SIS MIL EUROS (6.000 €) a l’Associació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.48901, convenis entitats, del 
pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins la finalització de 
l’objecte del mateix. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE.” 
 
Finalitzades les intervencions, la proposta queda aprovada per unanimitat dels 
assistents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 
vots d’ICV). 
 
 
 13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ AMB LA MEDUSA, ACCIONS SOCIOCULTURALS, 
PER AL FESTIVAL FARADAY 2013. 

 
El president de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 



 

 

I - L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en facilitar la creació i 
consolidar el festival de música independent i altres propostes que puguin 
aportar, per oferir una major varietat cultural a la ciutat. 
 
II - l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Medusa Accions Socioculturals 
tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli, entre 
d’altres possibles col·laboracions, específicament, el Faraday (Molí de Mar) al 
2013. 
 
III - La Medusa Accions socioculturals mou un col·lectiu de persones que 
col·laboren desinteressadament. 
 
Fonaments del dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
4. Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la Llei 7/1985, i el Decret 
de delegació de competències d’Alcaldia a la Junta de Govern Local en relació 
a les Bases d'Execució del Pressupost aprovat pel Ple de la Corporació el 27 
de febrer de 2012. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb LA MEDUSA ACCIONS 
SOCIOCULTURALS PEL FESTIVAL FARADAY 2013, activitat considerada 
d’interès públic i que es transcriu a continuació: 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MEDUSA ACCIONS 
SOCIOCULTURALS I  

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
PEL FESTIVAL FARADAY 2013  

 



 

 

 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia 
 
D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, 
actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la plaça de la 
Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), i assistida pel secretari d’aquesta  corporació, el 
senyor, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 

I de l’altra part, el senyor DANI POVEDA FERNÁNDEZ , amb el número de NIF 
52229876D, i com a representant de la MEDUSA ACCIONS SOCIOCULTURALS, 
amb CIF G63560858, i amb domicili social al carrer Rei Pere el Cerimoniós, 41 A, de 
Vilanova i la Geltrú (08800). 

Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en facilitar la creació i 
consolidar el festival de música independent i altres propostes que puguin aportar, 
per oferir una major varietat cultural a la ciutat. 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Medusa Accions Socioculturals tenen 
la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli, entre d’altres 
possibles col·laboracions, específicament, el Faraday (Molí de Mar) al 2013. 
 
III. Que la Medusa Accions socioculturals mou un col·lectiu de persones que 
col·laboren desinteressadament.  
 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
 

PACTES 
 
 
Primer- La Medusa Accions socioculturals es compromet a organitzar i a portar a 
terme el festival Faraday, els dies 5, 6 i 7 de juliol del 2013, al Molí de Mar.  
 
 
Segon-   L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de: 
  

- Fer una única aportació econòmica de 6.000 € en concepte de subvenció a la 
Medusa Accions Socioculturals, per a l’organització del Faraday 2013. 
L’aportació econòmica es farà efectiva el més aviat possible. 



 

 

- A més a més del pagament econòmic, l’Ajuntament assumirà directament els 
costos del lloguer dels WC químics i de la neteja del clavegueram del Molí de 
Mar. 

- L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa suplementària, ni en cas de 
dèficit dels festivals 

 
1.  Pel Faraday 2013 al Molí de Mar: 

 
- Facilitar l’espai del Molí de Mar, exempt de la taxa ja que es considera un acte 

d’interès públic, per celebrar-hi el Faraday durant els dies necessaris pel 
muntatge, festival i desmuntatge (del 1 al 8 de juliol de 2013), amb prèvia 
coordinació amb la regidoria de cultura: 

 
o MUNTATGE 
 
o FESTIVAL 
 
o DESMUNTATGE 
 

- Muntatge i desmuntatge de les infraestructures municipals necessàries pel 
Festival, en la mesura de les que disposa l’ajuntament i de les necessitats del 
Festival, sempre i quan l’associació l’hagi sol·licitat amb una antelació d’un 
mes.   

- Fer difusió del Festival a través dels canals i amb els mitjans dels que disposa 
l’Ajuntament.  

- Vetllar que no hi hagi cap obstacle (a l’exterior del recinte) i a les sortides 
d’emergència del Molí de Mar,  durant el festival. 

- Limitar a artistes i veïns els pas a la pujada de Sant Cristòfol per part de la 
policia local  

 
Així mateix, per poder-se desenvolupar l’activitat objecte del present conveni, 
l’Ajuntament ha d’atorgar la corresponent llicència municipal per espectacles públics o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, prèvia acreditació de la documentació 
necessària a càrrec de la Medusa Accions Socioculturals i la tramitació del 
procediment administratiu oportú, en els termes que s’exposen en el següent punt del 
present Conveni.      
 
 
Tercer- La Medusa Accions Socioculturals haurà de complir amb els requisits i 
condicions previstos als articles 108 i següents i concordants del Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, de 31 
d’agost) pel que fa al desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari, als efectes de poder disposar de la preceptiva llicència 
municipal en els termes previstos en els esmentats preceptes i prèvia tramitació del 
procediment administratiu corresponent, així com acreditar el compliment de la 
normativa que li resulti d’aplicació prevista en l’Ordenança Reguladora del Soroll i les 
Vibracions, en especial el seu article 16. A més de tot l’exposat, amb caràcter 
complementari i/o  específic es farà càrrec de: 
 



 

 

 
2.  Pel Faraday 2013 

 
•  La direcció i gestió del Festival. En quant al cartell i pressupost. 
•  Fer el Pla d’Autoprotecció.   
•  Un cop fet el Pla d’Autoprotecció, aquest serà validat per Protecció Civil 

(Ajuntament).  
•  Completar o fer completar els documents de coordinació d’activitats necessari 

per al servei de prevenció de l’Ajuntament. 
•  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. 
•  Facilitar tot el personal necessari i incloent l’exigit pels grups que actuaran al 

Festival. 
•  Disposar de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i 

llum). 
•  Disposar d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, proves 

i concert. 
•  Disposar de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i 

so/llum. 
•  Contractar el mínim de guardes de seguretat (vigilants jurats) que el pla 

d’evacuació marqui, per a la vigilància del Festival. 
•  L’assegurança de pluja en cas que es requereixi. 
•  Assumir el consum de corrent (FECSA) en cas d’utilitzar caixa i/o bé assumir 

el cost del lloguer del generador en cas que es contracti. És aconsellable en 
cas de lloguer de generador que també es contracti un tècnic especialitzat pel 
generador. 

•  Assumir el cost de les hores de conserge necessàries per al muntatge, festival 
i desmuntatge. 

•  Assumir la neteja del jardí (buidar cubells de brossa, com neteja a fons de les 
burilles de cigarreta), de la cuina i de la casa en general. 

•  Assumir totes les despeses que es puguin derivar del festival. 
•  Col·locar tapacables suficients per a cobrir tots els metres de cable que 

s’utilitzin pel concert. 
•  Fer constar, a qualsevol tipus de material (cartells, programes de mà, anuncis, 

etc) editat per la Medusa Accions socioculturals en motiu del Faraday 2013, 
amb col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el logotip de 
l’Ajuntament. 

•  Facilitar a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i de tota 
aquella difusió que se’n faci. No podrà fer difusió d’aquest material 
promocional sense una conformitat per part de l’Ajuntament. 

•  Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió 
mitjançant la premsa. 

•  Facilitar invitacions a l’Ajuntament pels dos dies de Festival. L’Ajuntament 
prèviament facilitarà una llista de convidats d’unes 10 invitacions.  

•  Pagar els drets de SGAE dels concerts. 
•  Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 

d’organització. Serà responsable de tots i cada un d’aquests. 
•  Instal·lar rètols d’evacuació visibles indicant les sortides d’emergència. 



 

 

•  Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap 
a les sortides d’emergència. 

•  Garantir l’aforament màxim al Molí de Mar de 1.488 persones inclòs el 
personal d’organització, serveis i artistes (modificable en el cas que el pla 
d’evacuació ho permeti). 

•  Col·locar un rètol indicant que l’entrada és per la platja del Far. 
•  El Festival haurà de seguir el següent horari durant el divendres i el dissabte 

de festival: a les 5:30h acabament de la música i a les 6:00h tancament del 
recinte. Obrirà portes, ambdós dies, a les 20h. 

 
Quart-  Comissió de seguiment del conveni: 
 
4.1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present conveni, així com 
recollir altres propostes o iniciatives. 
 
4.2.- La Comissió estarà integrada per:  
 

• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a qui delegui 
• El representant responsable d’organitzar el Festival 
• Dos tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
4.3.- Aquesta Comissió serà convocada per la regidoria de Cultura quan es cregui 
oportú. 
 
 
Cinquè-   MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
5.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
5.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
 
Sisè-   INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
6.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
6.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 
 
6.3.- Si s’escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
 



 

 

Setè- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b)  Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
c)  Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
 
Vuitè- MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
8.1.- Els pactes integrants d’aquest instrument constitueixen la llei del present 
conveni. 
 
8.2.- Regim jurídic general d’aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Servei Públic, per aplicació del seu 
article 4.  
 
 
Novè- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
Desè- RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’entitat o 
empresa executora material de les actuacions, en el cas que no quedi assumit per 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 
 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SIS MIL EUROS (6.000 €) a l’Associació amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.48901 del pressupost de despeses 
d’aquest any. 
 



 

 

TERCER. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins la finalització de 
l’objecte del mateix. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a LA MEDUSA ACCIONS 
SOCIOCULTURALS.” 
 
 
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 6 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). Es comptabilitza 
un vot d’abstenció del Sr. Xavier Carbonell, atès que s’ha absentat de la sala  
durant la votació d’aquest punt. 
 
 
 14. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. ATORGAMENT DEL IV PREMI ROIG 

TOQUÉS AL SENYOR EDUARD ADMETLLA I LÁZARO. 
 
El president de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació dels fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha instituït el Premi Francesc Roig 
Toqués, Vilanova i la Geltrú com a reconeixement de la persona del Sr. Roig 
Toqués i la seva feina, i que servirà per donar a conèixer i reconèixer 
institucions, persones o col·lectius que hagin fet una tasca per divulgar, 
promocionar o impulsar tants aspectes relatius al mar. 
 
D’acord amb les bases del premi, el jurat reunit el dia 4 de maig de 2013 va 
acordar per unanimitat l’atorgament del IV PREMI ROIG TOQUÉS al senyor 
EDUARD ADMETLLA I LÁZARO. 
 
Fonaments de Dret 
 
1.- Article 22 llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
2.- Article 53 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
3.- Bases del Premi Roig Toqués aprovades pel Ple de la Corporació en la 
sessió plenària del dia 6 de maig de 2013. 
 



 

 

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

ACORD 
 
“S’acorda ATORGAR el “IV PREMI ROIG TOQUÉS” al senyor EDUARD 
ADMETLLA I LÁZARO, d’acord amb l’acta de la reunió del jurat de data 4 de 
maig de 2013.” 
 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta per unanimitat dels assistents 
(9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
  15. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACORD DE 

JGL DE DECLARAR LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA DE 
L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL COST DEL SERVEI PÚBLIC 
DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE L’ANY 2012. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2013 va prendre l’acord 
d’aprovar la liquidació del cost del servei públic de transport col·lectiu urbà de 
l’any 2012. 
 

Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2013, que 
diu literalment el següent:  
 
PRIMER. APROVAR la liquidació del cost del servei públic de transport 
col·lectiu urbà de viatgers prestat per l’empresa concessionària TRANSPORTS 
CIUTAT COMTAL, SA, corresponent al període de l’1 de gener de 2012 al 31 
de desembre de 2012, per un import de 509.441,01 €, a càrrec de l’aplicació 
54.440.22300 Transport urbà de viatgers del pressupost de l’any 2013.   
 
Aquest import s’obté de la següent fórmula del plec de condicions:  
 



 

 

Subvenció = (costos – ingressos) ± incentius – pagaments a compte any 2012, 
és a dir: 
 
      S = (1.976.315,00€–507.329,36 €) + 12.455,37 € - 972.000,00 € = 509.441,01 € 
 
Així doncs, la subvenció a liquidar corresponent a l’exercici 2012 és: 
509.441,01 €. 
 
SEGON. APROVAR una actualització de la subvenció mensual amb caràcter 
d’aportació base de 74.000,00 € /mes, amb efectes des de l’1 de gener de 
2013, el que suposa un import anual de 888.000,00 €, a càrrec de l’aplicació 
54.440.22300 del pressupost vigent. 
 
TERCER. APROVAR el pressupost anual de l’any 2013: 
 

 
COST DEL SERVEI sense IVA ( C ) 2.027.647 € 
           

a) COST DE COTXERES, MATERIAL MÒBIL I ALTRES EQUIPAMENTS (Cm)  180.504,00 € 

a1 Costos no revisables        

 Amortització - finançament en material mòbil    178.704,00 € 

 Amortització - finançament en altres equips i instal·lacions necessàries 1.800,00 € 

b) COST D'OPERACIÓ (Co)         1.622.390,00 € 

b1 Costos revisables segon X ( Clàusula 3 )      903.117,00 € 

b2 Costos revisables segon Y ( Clàusula 3 )      407.250,00 € 

b3 Costos revisables segon M ( Clàusula 3 )     50.731,00€ 

b4 Costos revisbles segon K ( Clàusula 3 )      15.775,00 € 

b5 costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )      245.519,00 € 

c) ALTRES DESPESES A JUSTIFICAR       92.103,00 € 

c1 Costos revisables segon Z ( Clàusula 3 )      40.931,00 € 

c2 Costos no revisables       51.172,00 € 

           

d) COST EN CONCEPTE DE BENEFICI EMPRESARIAL     132.650,00 € 

 Cost total       2.027.647,00 € 

 Km  totals            493.052,80 km 

 Hores totals       38.938,17 h 

 Cost per Km           4,1508 € 

  
 
QUART. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària del servei de 
transport públic col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal, SA. 
 
CINQUÈ. Sol·licitar la RATIFICACIÓ PEL PLE de l’Ajuntament de Vilanova 
dels presents acords.” 
 
 



 

 

La proposta queda aprovada amb 14 vots a favor (9 vots de CiU, 3 vots del PP 
i 2 vots d’ICV) i 9 abstencions (7 vots del PSC i 2 vots de la CUP). 
 
 
 16. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 17 I L'APARTAT 1 DE L'ARTICLE 19 
DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Antecedents 
 
En data 4 de març de 2013, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la 
Modificació de l’article 17 de l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la 
Geltrú, per tal d’adaptar-lo  al que tipifica l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 
109/1995, de 24 de març del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, i de l’apartat 1 de l’article 19 de dita 
Ordenança, per adaptar-lo a la legislació vigent pel que fa als decibels. 
 
Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
del dia 26 de març de 2013, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
del dia 2 d’abril de 2013, en el diari de premsa setmanal “Diari de Vilanova el 
dia 12 d’abril de 2013 això com en el tauler d’edictes electrònic de la 
corporació. 
 
Havent finalitzar el tràmit d’informació pública i no s’ha presentat cap 
al·legació, per la qual cosa s’ha d’entendre aprovada definitivament la 
Modificació de l’article 17 i l’apartat 1 de l’article 19 de l’Ordenança municipal 
de l’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb l’esmentat acord de 
4 de març de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
el seu article 49, que estableix el procediment d’aprovació de les Ordenances 
d’una Corporació Local. 
 
El Decret 109/1995, de 24 de març del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

 

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, aprovada definitivament i 
publicada en el BOPB del dia 1/2/2011, amb les modificacions aprovades 
definitivament i publicades en el BOPB del dia 8/2/2012. 
 
Per tot l’exposat,  aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar definitivament la modificació de l’article 17 de 
l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú, per tal d’adaptar-lo al 
que tipifica l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 109/1995, de 24 de març, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, 
i de l’apartat 1 de l’article 19 de dita Ordenança, per adaptar-lo a la legislació 
vigent pel que fa als decibels, i que quedaran redactades així: 
 
 “1. Article 17. Pesca recreativa. 

En compliment del que disposa l’apartat 3 de l’article 14 del Decret 
109/1995 de 24 de març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre la pesca recreativa marítima, 
durant la temporada de bany, resta prohibit de realitzar activitats de pesca 
recreativa amb canya i queda limitada al següent: 
 
a. La pesca recreativa amb canya, durant la temporada de bany marcada 

pels plans d’usos de temporada, en les platges i zones abalisades per 
al bany, podrà fer-se entre les 21:00 h. i les 08:00 h. 

b. En els rocalls i espigons i/o línia marítima sense abalisar, es podrà 
efectuar la pesca recreativa amb canya durant les 24 hores del dia, 
efectuant els llançaments de manera que es respectin les zones 
destinades al bany. 

c. Fora de la temporada de bany marcada en els plans d’usos de 
temporada, es podrà practicar la pesca recreativa amb canya a 
qualsevol hora i al llarg de tota la línia marítima del municipi. 

d. Són permesos els concursos i competicions de pesca recreativa amb 
canya a les platges de Vilanova, sempre que es compti amb 
l’autorització municipal corresponent  i estigun autoritzats per la 
Direcció General de Pesca Marítima, d’acord amb el que estableix 
l’article 23 del Decret 109/1995 i no s’impedeixi, amb tanques o 
acordonament, la lliure circulació i ús de la platja o l’accés a les zones i 
instal·lacions de temporada. 

e. Pel que fa a la resta de modalitats de pesca, queda subjecte a allò que 
es contempla en el Decret 109/1995 de 24 de març de regulació de 
pesca marítima recreativa. 

f. Els pescadors que practiquin la pesca recreativa amb canya, estan 
obligats a deixar l’indret net, havent de recollir: les caixes, fils de 



 

 

pescar, plàstics, hams o deixalles que hagin originat i deixar-ho tot en 
les papereres o contenidors corresponents ubicats a tal efecte”.  

 
2.  Apartat 1, article 19 
 
 “1. Amb la finalitat de mantenir un equilibri amb l’espai natural, es 
prohibeix la utilització en les platges d’aparells de ràdio, cassets, cd o 
similars, instruments musicals o qualsevol altre instrument i mitjà que emeti 
soroll i que produeixi molèsties a la resta d’usuaris, sense autorització 
expressa. S’entén que produeix la molèstia quan el soroll supera els 
decibels permesos en la normativa vigent . Els quioscos, prèvia 
autorització, poden emetre música ambiental durant l’horari d’obertura, 
sempre que el nivell de soroll emès no ultrapassi els nivells que es recullen 
en la normativa vigent aplicable”.  

 
SEGON.  Publicar al tauler d’Edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província el text dels acords plenaris adoptats, així com el text íntegre de 
l’ordenança, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada. 
 
El text íntegre de l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú es  
podrà consultar en la pàgina municipal www.vilanova.cat, en la secció 
Vilanova Tràmits i gestions–Ordenances municipals–Ordenances pendents 
aprovació.” 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
  17. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE 

CORREBOUS, MODALITAT BOUS A LA PLAÇA, ALS TERRENYS 
HABILITATS A LA COLLADA-SIS CAMINS. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Davant la petició formulada en aquest Ajuntament per l’Associació de veïns de 
la Collada-Sis Camins, en representació de la “PEÑA TAURINA Y CULTURAL 
LA COLLADA-SIS CAMINS”, per tal d’efectuar la lliurada del “corre-bous”, els 
propers dies 23, 24 i  30 de juliol d’enguany, entre les 18:30 h i les 21:00 
hores. 
 



 

 

El marc legal d’aquesta festa és el Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de la protecció dels animals, l’article 6.1 
del qual prohibeix l’ús d’animals en baralles i espectacles o en altres activitats 
si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments 
antinaturals, o bé poden ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen. L’article 6.2 del mateix Decret legislatiu 2/2008 exclou d’aquesta 
prohibició les festes amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en 
les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. 
 
Donada la consideració d’aquesta festa com a tradicional amb bous, tal i com 
reflexa l’annex de la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous. 
 
Donat el Decret 156/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous. 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la 
Llei Municipal de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament 
  

ACORDA 
 
“PRIMER. APROVAR la celebració dels CORREBOUS en la modalitat de 
Bous a la  Plaça, els dies 20 i 21 de Juliol de 2013, des de les 19:00h fins a 
les 21:00h, en els terrenys habilitats a l’efecte del barri de La Collada-Sis 
Camins. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i al Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, es vota la proposta amb el resultat de 8 vots a 
favor (Sra. Maria Josep Riba, Sr. Joan Ignasi Elena, Sr. Juan Luis Ruiz, Sr. 
Miguel Ángel Iglesias, Sra. Gisela Vargas, Sr. Santiago Rodríguez, Sra. 
Carmen María Rodríguez i Sr. Francisco Álvarez), 10 vots en contra (Sr. 
Gerard Figueras, Sra. Ariadna Llorens, Sra. Glòria García, Sr. Francesc Xavier 
Sánchez, Sr. Joan Giribet, Sra. Blanca Albà, Sr. Marc Font, Sra.  Marta Rius, 
Sra. Iolanda Sánchez i Sr. Manel Claver) i 5 abstencions (Sra. Neus Lloveras, 
Sr. Miquel Àngel Gargallo, Sr. Joan Martorell, Sr. Xavier Carbonell i Sr. Gerard 
Llobet).   
 
La proposta, per tant, NO S’APROVA. 
 
 



 

 

  18. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
PER A LA INCORPORACIÓ DE L'ÚS RELIGIÓS AL LOCAL DEL 
CARRER SOLICRUP 35. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
I.  En data 4 de febrer de 2013, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús religiós al local 
del carrer de Solicrup, núm. 35 de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el 
document de Modificació incorporat a l’expedient.   
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar aprovar la suspensió de la tramitació de 
qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències, que 
contradiguin o no compleixin, en ambdós supòsits, amb la totalitat dels 
paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en la 
modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent incorporat en el 
document de modificació, 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, essent 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament.     
 
II.  L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 22 de febrer de 2013, i en el Diari de 
Vilanova, de data 15 de febrer de 2013, així com en el tauló d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En el decurs del dit termini 
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.   
 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb l’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’article 117.3  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 



 

 

juliol), la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al 
mateix procediment que la seva formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
2. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. D’acord amb l’article 
47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local i l’art. 114.3 k) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el referit acord requereix 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. 85 i 96 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). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desenvolupa, aquest Ple de l'Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús religiós al local 
del carrer de Solicrup, núm. 35 de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el 
document de Modificació incorporat a l’expedient.   
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de 
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
Després de les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 
vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 



 

 

  19. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S'ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L'ÀMBIT DE LA SÍNIA DE LES 
VAQUES (CLAU 13), PER A LA REGULACIÓ DEL RÈGIM D'USOS DE 
LES FINQUES 31, 33 I 35 DEL CARRER DE L'ÀNCORA. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
I. En data 4 de març de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a 
l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos 
de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora. 
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar aprovar la suspensió de la tramitació de 
qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències, que 
contradiguin o no compleixin, en ambdós supòsits, amb la totalitat dels 
paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en la 
modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent incorporat en el 
document de modificació, 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, essent 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament. 
 
II. D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació puntual 
del PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita modificació és la 
regulació del règim d’usos de les parcel·les 31, 33 i 35 de l’àmbit del PERI 
Zona de suport d’Activitats portuàries a la Sínia de les Vaques. 
 
Amb aquest objecte és proposa una regulació del règim d’usos que permeti la 
desvinculació del sector amb l’activitat portuària, possibilitant així, en el marc 
del planejament urbanístic (PGO), el desenvolupament de les activitats de 
caràcter terciari i bàsicament el comerç i les oficines al servei del barri de mar i 
la ciutat en general, en el ben entès que el port, en desenvolupament del seu 
Pla Especial té la capacitat d’incorporar els usos de suport a les activitats 
portuàries. 
 
Concretament, segons la Memòria Justificativa del document el nou règim 
d’usos que es preveu en la present MPGO és el següent: 



 

 

 
4. Usos 
-  Hoteler (2). 
- Restauració (5) en locals limitats a la superfície resultant de l’aforament 

màxim permès per al règim de comunicació (< 150 persones). 
-  Comercial Petit (PEC), amb excepció de l’alimentari, de superfície màxima 

de venda fins a 800,- m2 (li serà d’aplicació les determinacions de la 
normativa sectorial corresponent en matèria d’equipaments comercials). 

-  Oficines i Serveis (8A) (inclou les activitats de caràcter professional, 
artesanal i artístiques assimilables a l’ús industrial compatible amb 
l’habitatge). 

- Educatiu (10) activitats formatives i d’ensenyament, investigació, recerca i 
desenvolupament. 

- Esportiu (12A1 i 12C) pràctica esportiva en espais coberts i esportiu recreatiu 
fins a 500 m2. 

-  Sociocultural (13). 
-  Públic-Administratiu (17). 
-  Estacionament (18). 
 
5. Usos permesos al solar del Carrer de l’Àncora núm. 29: 
Únicament l’Educatiu (10) i les activitats formatives i d’Ensenyament. 
 
6. En tots els casos, la incorporació d’un ús amb requeriments arquitectònics i 
volumètrics diferents a la tipologia admesa i/o ja construïda, requerirà 
l’aprovació d’un Pla de Millora Urbana amb l’objecte de regular la composició 
volumètrica i de façanes (art. 70.1b, D.L. 1/2010 TRLU), d’àmbit mínim al solar 
corresponent. 
 
III. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 27 de març de 2013, i en el Diari de 
Vilanova, de data 22 de març de 2013, així com en el tauló d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. 
 
En el decurs del dit termini d’exposició pública, es va presentar escrit 
d’al·legacions de data 22 d’abril de 2013 (registre d’entrada núm. 
2013010614/1) per part dels Srs. Josep Clavé Campamà (en nom i 
representació de les entitats “Terrenys i Estatges, S.L.U. Sociedad 
Unipersonal”, “Promocions Vilanova, S.A.” i “Estatges i Promocions, S.L.”), 
Raimon Clavé Campamà (en nom i representació de “Obres Clavé, S.A.”) i 
Manuel Guerra Suárez (en nom i representació de “Fincas Orgue, S.L.”). 



 

 

 
Així mateix, en data 26 d’abril de 2013 (registre d’entrada núm. 2013011155/1) 
va tenir entrada informe de la Direcció General de Turisme, el qual per error fa 
referència en les seves conclusions a determinades observacions en relació a 
les condicions específiques per platja Llarga que es contemplen a l’article 169 
e) del PGOM, però que no són objecte d’aquest expedient de modificació. 
 
D’altra banda, posteriorment ha tingut entrada en aquest Ajuntament informe 
de la Direcció General de Comerç de data 14 de maig de 2013 (registre 
d’entrada núm. 2013013849/1, de 23 de maig), el qual fa unes consideracions, 
recomanant afegir la referència expressa al Decret Llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa sectorial 
que el substitueixi i sigui vigent, així com en relació a la justificació en el 
document de modificació de les raons imperioses d’interès general i d’àmbit 
competencial municipal de l’admissió de l’ús comercial en la categoria de 
Comercial Petit (PEC) amb excepció de l’alimentari. 
 
IV. Vist l’informe elaborat pel Cap del Servei d’Urbanisme i pel Cap dels 
Serveis Jurídics-Administratius d’Urbanisme, incorporat a l’expedient i al qual 
es fa expressa remissió, pel qual es desestimen totalment les al·legacions 
presentades en data 22 d’abril de 2013 pels interessats al.legants abans 
assenyalats; s’aclareix la confusió en la que ha incorregut l’informe de la 
Direcció General de Turisme, així com s’informa sobre la incorporació en el 
document de modificació de PGO de les consideracions de l’informe de la 
Direcció General de Comerç, relatiu a afegir la referència expressa al Decret 
Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 
normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, així com en relació a la 
justificació en el document de modificació de les raons imperioses d’interès 
general i d’àmbit competencial municipal de l’admissió de l’ús comercial en la 
categoria de Comercial Petit (PEC) amb excepció de l’alimentari. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- De conformitat amb l’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’article 117.3 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al 
mateix procediment que la seva formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats previstes legalment. 
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 



 

 

Local, en relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local i l’art. 
114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el referit acord 
requereix 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. 85 i 96 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). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desenvolupa, aquest Ple de l'Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 22 d’abril de 2013 
(registre d’entrada núm. 2013010614/1) pels Srs. Josep Clavé Campamà (en 
nom i representació de les entitats “Terrenys i Estatges, S.L.U. Sociedad 
Unipersonal”, “Promocions Vilanova, S.A.” i “Estatges i Promocions, S.L.”), 
Raimon Clavé Campamà (en nom i representació de “Obres Clavé, S.A.”) i 
Manuel Guerra Suárez (en nom i representació de “Fincas Orgue, S.L.”), 
d’acord amb els motius i justificacions continguts a l’informe del Cap del Servei 
d’Urbanisme i del Cap dels Serveis Jurídics-Administratius d’Urbanisme, 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 
13), per a la regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de 
l’Àncora. 
 
El referit document de modificació incorpora en el seu contingut les 
consideracions de l’informe de la Direcció General de Comerç, afegint la 
referència expressa al Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, o normativa sectorial que el substitueixi i sigui 
vigent; així com en relació a la justificació de les raons imperioses d’interès 
general i d’àmbit competencial municipal de l’admissió de l’ús comercial en la 
categoria de Comercial Petit (PEC) amb excepció de l’alimentari. 
 



 

 

TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de 
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 
QUART. Notificar el present acord als interessats al.legants que consten a 
l’expedient, a la Direcció General de Turisme i a la Direcció General de 
Comerç, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta amb 14 vots a favor (9 vots de 
CiU, 3 vots del PP i 2 vots de la CUP) i 9 abstencions (7 del PSC i 2 d’ICV). 
 
 
  20. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE 

JGL DE 28 DE MAIG DE 2013, D’APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ 
URGENT DEL PROCEDIMENT I APROVACIÓ INICIAL DEL 
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL 
FORJAT DE LES PLATGES DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Antecedents de Fet 
 
I. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de maig de 2013 va 
prendre l’acord d’aprovar la tramitació urgent del procediment, aprovació inicial 
del projecte executiu de les obres de substitució del forjat de les platges de la 
piscina municipal al carrer Olivella núm. 2 de Vilanova i la Geltrú.  
 
II. Aquestes obres es financen amb l’aportació de la Diputació en el marc del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Fonaments de Dret  
 
I. . D’acord amb l’article 22.ñ de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin  previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació.  
 
Per tot l’exposat i d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 
53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de 



 

 

l’alcaldessa a la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2011, aquest 
Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2013, 
que  literalment  diu el següent: 
 
 
“I. Atès que s’ha redactat  i entrat  a l’ajuntament el dia 21 de maig de 2013, el 
projecte executiu de les obres de “Substitució del forjat de les platges de la 
piscina municipal  del carrer Olivella núm. 2, per part dels arquitectes   
Millet,Biosca i Associats, SLP, que  conté l’estudi de Seguretat i Salut  i amb 
un pressupost de 334.002,02 euros amb l’Iva inclòs, el qual procedeix efectuar  
la seva aprovació i tramitació. 
 
II. Vist que per part del Cap de Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge, Sr. 
Jordi Miralles i  Tintoré i per part de la Secció d’Enginyeria i de Projectes 
d’Edificació del Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge, s’han emès 
informes favorables quant a la documentació descrita que dóna compliment de 
la normativa i prescripcions que regulen la matèria, als efectes de l’aprovació 
inicial del projecte i de la licitació de les obres. Condicionant però, l’aprovació 
definitiva del projecte i l’adjudicació de les obres a què s’haurà d’aportar la 
documentació descrita als informes emesos per part de la secció d’Enginyeria 
i de Projectes d’Edificació del  Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge, que 
s’adjunten a l’expedient. 
 
III. Atès que existeixen raons d’interès públic que aconsellen la tramitació 
d’urgència del  procediment d’aprovació i licitació del projecte. Aquestes raons 
són l’actual situació d’estintolament complert del forjat que no  permet garantir 
l’estabilitat de l’edifici així com garantir  la seguretat de les persones, per la 
qual cosa procedeix accelerar el procediment. 
 
IV. En conseqüència conforme a allò que preveu l’article 50 de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, procedeix acordar d’ofici la tramitació d’urgència del 
procediment d’aprovació del projecte amb reducció del termini d’informació 
pública ordinàriament establert. 
 
V. Aquestes obres es financen amb l’aportació de la Diputació en el marc del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 
Fonaments de Dret  
 



 

 

I. El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix segons 
l’article 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
(ROAS) aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny,  la seva aprovació inicial i 
l’obertura d’un tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies 
que atesa la declaració d’urgència el termini serà de quinze dies. 
 
II. El projecte compleix la normativa urbanística i les prescripcions tècniques 
que hi són aplicables i reuneix els requisits que exigeixen els articles 123 del 
RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya. 
 
III. El projecte compleix la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
IV. Vist l’informe d’Intervenció de fiscalització prèvia limitada de data 27 de 
maig de 2013. 
 
V. D’acord amb l’article 22.ñ de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin  previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació.  
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 
53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldessa a la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2011,  aquesta 
Junta de Govern Local  

ACORDA 
 
PRIMER. Aprovar la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació 
del projecte d’obres ordinàries anomenat “Substitució del forjat de les 
platges de  la piscina municipal  del carrer Olivella núm. 2”  de Vilanova i 
la Geltrú.  
 
SEGON. Aprovar inicialment el projecte executiu d’obres “Substitució del 
forjat de les  platges de la piscina municipal  del carrer Olivella núm. 2”  de 
Vilanova i la Geltrú. redactat per part dels arquitectes Millet, Biosca i 
Associats, SLP , que inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost 
d’execució per contracte que puja a dos-cents setanta-sis mil trenta-quatre 
euros amb setanta-tres cèntims, més 57.967,29€ del 21 per cent de l’IVA , fan 
un total del pressupost d’execució per contracte de tres-cents trenta-quatre mil 
dos euros amb dos cèntims (334.002,02€), amb l’IVA inclòs.  
  



 

 

L’aprovació definitiva del projecte estarà condicionada a la presentació i 
compliment de les prescripcions tècniques que s’assenyalen als informes 
tècnics emesos per part de la Secció d’Enginyeria i Projectes d’Edificació del 
Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge.  
 
TERCER. SOTMETRE  el projecte esmentat a informació pública per un 
període de quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci 
corresponent al BOP. 
 
QUART. El present acord es sotmetrà al proper Ple de la Corporació per a la 
seva ratificació i adopció del compromís de dotar de  la corresponent partida 
de crèdit en el pressupost de 2013 per a fer front a les esmentades obres. 
 
CINQUÈ. Facultar la Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la corporació 
signi els documents que siguin necessaris per a la formalització del present 
acord.” 
 
 
La proposta queda aprovada amb 20 vots a favor (7 vots de CiU, 7 vots del 
PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV) i 3 abstencions del Sr. 
Gerard Figueras, Sr. Francesc Xavier Sánchez i Sr. Santiago Rodríguez, que 
no eren presents a la sala en el moment de la votació. 
 
 
  21. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE MAIG DE 2013, D'APROVACIÓ 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
FUNCIONAMENT D'UN SERVEI D'INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES 
DE L'HABITATGE (SIDH). 

 
 
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2013 va prendre l’acord 
d’aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
la Diputació de Barcelona, per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (SIDH). 
 

Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 



 

 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2013, 
que diu literalment el següent: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d’un Servei 
d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH).  
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
TERCER. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè, en nom de la Corporació, 
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
QUART. Notificar a la Diputació de Barcelona el present acord.” 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL 
FUNCIONAMENT D'UN SERVEI D'INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE 
L’HABITATGE (SIDH) I DEL SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA (SAC) 
 
 
 

Dades identificatives 
Codi XGL 13/Y/91349 
Ens destinatari Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
NIF P0830800I 
Actuació  Funcionament d’un Servei d’Intermediació pels deutes de 

l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) 
Aportació de la 
Diputació 

8.000 € 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Diputació de  Barcelona: 
 
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident 3r. i President delegat de l'Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, i facultat d'acord amb la Refosa 



 

 

1/2013, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013 (BOPB 19.02.13), assistit pel Sr. Francesc 
Bartoll Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 3538/12, de data2 de maig de 2012 (BOPB de 
16.05.12). 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
Il·lma. Sra. Maria Neus Lloveras Massana, Alcaldessa de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, degudament facultada per aquest acte, assistida pel Secretari de la 
Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
l. El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
pel Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora de 
les bases de règim local, així com el Títol Vll 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, atorguen a les diputacions competències d'assistència i cooperació als 
municipis. 
 
ll. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el 
Pla "Xaxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és I'instrument 
preferent per a l'exercici de les funcions d'assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir 
el marc general i la metodologia d'implementació de les actuacions i dels recursos del 
Pla. 
 
lll. La Diputació de Barcelona ha detectat una demanda ciutadana creixent 
d'informació i assessorament motivada per les dificultats de pagament de les seves 
quotes hipotecàries, i per aquest motiu ha establert un Servei d'Orientació Jurídica 
(SOJ) i un Servei d'lntermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) de manera 
conveniada, entre d'altres, amb els Col·legis d'Advocats de la demarcació de 
Barcelona. 
 
lV. La Diputació de Barcelona i l'Agència de I'Habitatge de Catalunya han signat, en 
data 5 de desembre de 2012, un conveni per al funcionament del Servei 
d'Assessorament sobre el Deute Hipotecari (Ofideute), per prestar un servei d'atenció 
a les persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus 
habitatges habituals. 
 
Aquesta col·laboració es durà a terme mitjançant el servei d'Ofideute de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i el Servei d'lntermediació pels Deutes de l'Habitatge (SIDH) 
de la Diputació de Barcelona. 
 
V. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a I'habitatge dels ciutadans, 
s'encarreguen d'efectuar el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de 



 

 

I'habitatge.  És per això que faciliten les mesures encaminades a reduir el nombre de 
procediments d'execució hipotecària que finalitzin amb la pèrdua de I'habitatge. 
 
Vl. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha manifestat el seu interès en obtenir els 
beneficis del Servei d'lntermediació en Deutes d'Habitatge. 
 
Vll. La present minuta de conveni va ser aprovada per acord del Ple/Junta de Govern 
de I'Ajuntament /Ens de ................de data...... ., i pel Decret del President delegat de 
l'Àrea de Territori i Sostenibilitat núm..... de data............... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a la 
subscripció d'aquest document, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni i ens que el subscriuen 
 
La implantació del Servei d'lntermediació en Deutes Hipotecaris a la comarca del 
Garraf es concreta en un SIDH concertat amb el Col3legi d'Advocats de Barcelona (el 
SIDH-Vilanova) i dos SAC, un d'abast municipal (SAC-Vilanova) i un altre d'abast 
comarcal (SAC-Garraf). 
 
El present conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a les actuacions seguents: 
 

• I'acollida del Servei d'lntermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) a les 
instal·lacions municipals. 

• l'establiment d'un Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) municipal associat al 
SIDH. 

 
El SIDH-Vilanova i la Geltrú tindrà un àmbit de cobertura supramunicipal i atendrà els 
ciutadans i ciutadanes del municipi de Vilanova i la Geltrú i de la seva àrea 
d'influència, amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus 
habitatges habituals i permanents, que reclamen una intermediació amb la seva entitat 
financera per tal de renegociar els seus deutes. 
 
Els municipis (i la població beneficiària) que conformen l'àrea d'influència del SIDH-
Vilanova són: Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la 
Geltrú. 
 
D'aquests municipis el SAC-V|lanova i la Geltrú atendrà la població del municipi de 
Vilanova i la Geltrú. La resta dels ajuntaments seran atesos pel Consell Comarcal del 
Garraf, d'acord amb el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i I'esmentat 
Consell Comarcal. 
 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 



 

 

 
L'objecte del conveni es concreta en les actuacions següents: 
 
2.1. El Servei d'lntermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH) 
 
Les parts acorden que la prestació del SIDH serà realitzada per lletrats/des, 
designats/des pel Col·legi d'Advocats de Barcelona en els dies, hores i lloc que es 
detalla a continuació: 

• Horari: dimecres de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores 
• Hores/setmana: deu (10), que es distribueixen en set (7) d'atenció a la 

ciutadania (veure horari) i tres (3) de gestió. 
• Lloc: carrer Marquesat de Marianao, 2 baixos. 08800 Vilanova i la Geltrú 

 
L'Ajuntament comunicarà a la Diputació de Barcelona les modificacions en l'horari, lloc 
i altres modificacions que afectin a la prestació del SIDH. 
 
Així mateix, I'Ajuntament dotarà al SIDH dels següents recursos materials: 

• Espai: L'espai ha de ser suficient per ubicar una taula de despatx amb un 
mínim de privacitat per poder resoldre les consultes que es dirigeixin. També 
haurà d'habilitar un petit arxiu documental on guardar la documentació 
vinculada als expedients en curs, amb algun sistema que n'impedeixi l'accés a 
la documentació per part de tercers no autoritzats (pany i clau...). 

 
• Mobiliari: 

 
- Taula de despatx  
- Cadira per al lletrat/da  
- Dues cadires pels usuaris  
- Armari per I'arxiu temporal dels expedients que s'iniciïn amb sistema de 

tancament. 
 

• lnformàtica i comunicació: 
 

-  Una línia telefònica  
-  Connexió a lnternet  
- PC 
-  Equip d'impressora/escàner amb safata d'alimentació automàtica i funció 

d'escanejat a doble cara. 
 
2.2. El Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) 
 
Les parts acorden que la prestació del SAC serà realitzada per personal municipal 
adscrit a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament, en els dies, hores i lloc que es 
detalla a continuació: 
 

• Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores 
• Hores/setmana: vint-i-dos hores i trenta minuts (22:30 hores) 
• LIoc: carrer de Josep Llanza, 1-7 2n.08800. Vilanova i la Geltrú 



 

 

 
L'Ajuntament comunicarà a la Diputació de Barcelona les modificacions en l'horari, lloc 
i altres modificacions que afectin a la prestació del SAC. 
 
Així mateix, I'Ajuntament es compromet a què el SAC realitzi les següents funcions: 
 

• Atencio ciutadana: 
 

-  Atendre el primer contacte de les famílies amb dificultat davant els 
pagaments dels préstecs hipotecaris, segons els processos preestablerts i 
la documentació definida (presencial i telefònica). 

-  Determinar la condició de beneficiari del SIDH de les persones que 
s'adrecin al SAC, així com determinar el grau d'urgència de l'atenció en cas 
d'ésser usuari del servei. 

-  lnformar de la documentació a aportar a I'entrevista amb I'assessor/a del 
SIDH. 

-  Atendre les consultes de les persones ja entrevistades sobre l'estat de la 
seva proposta. 

 
• Gestió administrativa:  

 
-  Obrir l'expedient a l'aplicació informàtica HABICAT. 
-  Gestionar l'agenda de visites del SIDH a l'aplicació informàtica CitesSOJ. 
-  Prestar suport en la recepció de documentació que hagi estat sol·licitada, 

incloent I'escanejat i incorporació a I'arxiu ofimàtic de l'HABICAT. 
 
Els recursos materials per a la prestació del SAC hauran de complir els mateixos 
requeriments que els especificats pel SIDH, amb la particularitat de què la línia 
telefònica amb la qual s'hagi de dotar al SAC haurà d'ésser exclusiva per a l'atenció a 
la ciutadania susceptible de ser beneficiària del SIDH. 
 
2.3. En les actuacions esmentades conflueixen harmònicament I'interès 
específic de I'ens adherit i el de la Diputació de Barcelona: 
 

-  L'interès específic de l'ens es palesa en Ia connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, la clàusula general 
d'habilitació que conté al seu favor I'article 4 de la Carta Europea 
d'Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 

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

 
 
Tercer.- Compromisos entre les parts 
 
3.1. L'Ajuntament es compromet a: 



 

 

 
• Acollir a les instal·lacions de l'Ajuntament el SIDH i realltzar les funcions de 

SAC, de conformitat amb els requeriments especificats en el pacte segon. 
• Participar en les sessions informatives i de coordinació que organitzi la 

Diputació de Barcelona. 
• Difondre els objectius del SIDH a través dels serveis i mitjans de comunicació 

de què disposen. 
• Comunicar a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència de Serveis 

d'Habitatge, Urbanisme i Activitats) les incidències, queixes o suggeriments 
dels ciutadans que s'adrecin al SIDH i facilitar tota la informació que els sigui 
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 

• Complir totes i cadascuna de les normes d'ús de sistemes informàtics i 
documentals, en compliment dels articles 88 i 89 del Reial Decret 172Q12007, 
de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades. 

• Implantar en els sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes 
dades, les mesures de seguretat de nivell mig, definides pel Reial Decret 
172012007, de 21 de desembre, esmentat. 

• Pel que respecta al tractament de les dades de caràcter personal dels 
expedients d'Ofideute, les quals formen part d'un fitxer propietat de I'Agència 
de I'Habitatge de Catalunya, caldrà que el personal de l'ajuntament, autoritzat 
per accedir i tractar la informació d'aquests expedients mitjançant I'aplicatiu 
HABICAT, observi en tot moment els requeriments que a continuació 
s'indiquen: 

 
1.  Protegir tota la informació de l'Agència creada, utilitzada, adquirida o a la 

que s'hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei. 
Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i els 
sistemes/aplicacions a través dels quals s'hi accedeix i evitar la 
modificació o destrucció d'informació. 

2.  Aplicar els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la 
informació de l'Agència. L'usuari i contrasenya assignat a cada usuari és 
personal i intransferible. En cap cas es cedirà aquesta informació a un 
altre usuari, encara que sigui puntualment. 

3.  No donar accés a la informació de l'Agència a persones no autoritzades. 
4.  Mantenir un entorn físic segur i controlat de Ia informació de l'Agència. 
5.  No extreure informació de l'Agència en cap format, incloent l'enviament 

telemàtic, si no es té I'autorització expressa de l'Agència. 
6.  Complir amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de 
normativa sobre la matèria. 

7.  Notificar a I'Agència, a través del Centre de Suport a l'Usuari (CSU: 
csu@qencat.cat o TL. 932287300) qualsevol incidència o possible 
problema relacionat amb la seguretat de la informació. 

8.  Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions/aplicatius de 
I'Agència amb l'única i exclusiva finalitat de prestar els serveis 
especificats anteriorment. 



 

 

9.  Realitzar l'accés lògic als sistemes d'informació i comunicacions de 
l'Agència només sota autorització de l'Agència i seguint les mesures de 
seguretat que s'estableixin en cada cas. 

10.  Adoptar totes les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa 
que garanteixin la seguretat de les dades personals que es recullen en 
nom de l'Agència o provenen dels fitxers de titularitat de la mateixa i 
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès 
l'estat de Ia tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els 
riscs a què estan exposades, ja provinguin de I'acció humana o del medi 
físic o natural, d'acord amb el que estableix I'article 9 de la LOPD. 

11.  Entregar qualsevol còpia o versió de la informació/programari generats o 
als quals s'ha tingut accés durant la prestació del servei, al final de la 
col·laboració. Quan els equips utilitzats per la prestació del servei no 
siguin propietat de I'Agència, caldrà eliminar tota la 
informació/codi/programari propietat de l'Agència d'aquests equips, així 
com de qualsevol suport extern d'informació. Tota la documentació 
generada durant la prestació del servei, sigui en paper o digital, ha de ser 
entregada a l'Agència de forma estructurada. 

12.  Si la persona usuària de I'aplicació informàtica, causés baixa d'aquest 
servei, tindrà I'obligació de comunicar-ho a l'Agència per a poder donar 
de baixa el seu usuari. 

13.  En el cas de rebre una petició d'exercici dels dret ARCO (accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició) per part d'un afectat, aquesta serà 
lliurada a l'Agència, a través del Centre de Suport a I'Usuari (CSU: 
csu@qencat.cat o TL. 932287300), en el termini màxim de 24 hores. 

 
• Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a 

confidencial, d'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es 
considerarà informació confidencial qualsevol dada a la que l'Ajuntament tingui 
accés en el marc d'aquest conveni. L'Ajuntament es compromet a no difondre 
aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé 
mitjançant terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers 
sense consentiment previ per escrit de la Diputació de Barcelona i I'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. 

• Les obligac¡ons de confidencialitat i tractament de dades personals establertes 
en aquest conveni tindran una duració indefinida, mantenint-se en vigor amb 
posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre la 
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament. 

• Per tal d'assolir els compromisos anteriors, es preveuen les següents 
despeses: 

 
Concepte Import previst 

20% jornada aux. administrativa 5.502,80 
5% jornada cap Oficina Local d’Habitatge 1.801,64 
Consumibles i manteniment impressora-scanner específic per a 
SIDH 

225,00 

Línia telefònica exclusiva servei SIDH 475,00 
Habilitació despatx advocada SIDH (armari arxiu amb clau) i 150,00 



 

 

equipament requerit 
 
 
3.2. La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

• Vetllar per la coordinació i seguiment del servei així com el control de qualitat 
del mateix. 

• Facilitar, d'acord amb la normativa de protecció de dades personals, l'accés a 
les eines informàtiques necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
següents: 

 
-  HABICAT. Aplicatiu informàtic que gestiona el Servei d'Ofideute de l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya i que permet l'obertura i seguiment dels casos 
tractats al personaldel SAC. 

-  CitesSOJ. Agenda informàtica per a la concertació d'entrevistes amb el/la 
assessor/a del SIDH. 

-  Bústia electrònica específica que serveixi de mitjà de comunicació entre el 
SAC i el/la assessor/a del SIDH, i entre el SAC i les persones beneficiàries 
d'aquest servei. 

 
• Realitzar una aportació econòmica anual, subjecte a disponibilitat 

pressupostària, a l'Ajuntament per a la realització de les actuacions que es 
concreten en el pacte segon. 

 
Quart.- Aportació econòmica per a l’exercici 2013 i forma de pagament 
 
La Diputació de Barcelona farà efectiva una aportació econòmica de VUIT MIL 
EUROS (8.000,00.€), per a l'anualitat 2013, amb càrrec a I'aplicació 
G/50300/151A0/46280 del pressupost vigent de la Diputació de Barcelona, la qual 
serà transferida a I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El pagament d'aquesta aportació econòmica es realitzarà en dues fases: 
 

• Una primera aportació de QUATRE MIL EUROS (4.000,00.€), (50% de 
l'import total), a la signatura del present conveni. 

• Una segona aportació de QUATRE MIL EUROS (4.000,00.€), (50% de 
I'import total) contra presentació de la justificació de les despeses descrites en 
el pacte 3.1 i d'acord amb el pacte següent. 

 
Cinquè.- Execució i justificació 
 
Es podran justificar despeses generades dins del període d'execució de l'ajut, 
establert en el període comprès entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 
2013. 
 
El destinatari disposarà com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a trametre a la 
Diputació la justificació de les actuacions objecte d'ajut. 
 



 

 

Per fer efectiva l'aportació de la Diputació, caldrà que I'ens destinatari presenti al 
Registre de factures de la Diputació el model normalitzat de justificació de despeses 
C401, disponible a www.diba.cat, mitjançant el qual el secretari/ària (interventor/a) de 
l'ens destinatari fa constar el següent: 
 

- Una relació d'obligacions reconegudes i destinades a l'actuació, que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d'aprovació de la factura en cas de despeses 
generals; i període de la nòmina per perceptor, nom i NIF del perceptor i 
import justificat en cas de despeses de personal. 

- Que la quantia de l'aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb 
les altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de 
I'actuació. 

- Que I'ens destinatari té arxivats i a disposició de la Diputació tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides, així com dels 
ingressos que financen l'actuació, i que i seran conservats per un període no 
inferior a 6 anys. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no 
s'ha inclòs l'IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l'ajut rebut, implica bé una 
justificació parcial, bé una justificació total de l'ajut (última justificació). 

 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 
datades d'acord a I'establert en el Reial Decret 161912012, de 30 de novembre, pel 
que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
 
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin un pagament a I'ens 
destinatari inferior a I'import concedit, el centre gestor de la Diputació es posarà en 
contacte amb I'ens per tal que aquest pugui presentar de nou la justificació. 
 
En cas que el total d'aportacions superi el 100% del seu cost de realització o que les 
despeses justificades per I'entitat siguin inferiors a l'aportació aprovada, el suport 
econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada. 
 
Es podran justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses directes 
imputades. 
 
Sisè.- Mecanismes de Col.laboració 
 
Per facilitar la col·laboració pactada en aquest conveni, ambdues parts designaran un 
representant de cada part, amb les funcions d'efectuar un seguiment efectiu del grau 
de compliment dels objectius i compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que 
puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni. 
 
Així mateix, establiran un sistema d'intercanvi d'informació permanent, preferentment 
per via electrònica o telemàtica. 
 



 

 

Setè.- lmatge i comunicació 
 
Ambdues parts s'obliguen a introduir en tot el material que s'editi, ja sigui escrit, 
gràfic, audiovisual o altres, la referència a la col·laboració establerta en aquest 
conveni així com els logotips, signes i llegendes que es considerin pertinents. 
 
Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes 
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
8.1.  La vigència d'aquest conveni s'estendrà des de la seva data de signatura fins a 

l'extinció del conveni de col·laboració subscrit entre l'Agència de I'Habitatge de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al funcionament del SIDH, sempre 
dintre del marc general de vigència establert pel Protocol general. En aquest 
sentit, caldrà tenir en compte que, si durant la vigència d'aquest conveni 
s'aprovés un nou Protocol o instrument equivalent, o es modifiqués l'actual, 
aquest conveni seguirà vigent, si no el contradiu. 

 
8.2.  De mutu acord, s'especificarà l'import que cada any aportarà la Diputació de 

Barcelona que, prèvia aprovació per l'òrgan competent de cada part, es 
formalitzarà en una addenda a aquest conveni matriu, on també hi constarà: 

 
- La forma de pagament.  
- El període d'execució de la despesa.  
- La forma de justificació, als efectes de fer efectiva l'aportació.  
- D'altres especificacions que les parts considerin oportú establir. 

 
 
Novè.- Modificacions 
 
En cas d'impossibilitat de complir amb els terminis d'execució i/o justificació previstos, 
l'ens destinatari haurà de comunicar-ho al centre gestor mitjançant sol·licitud raonada 
i degudament motivada per part de l'Alcalde/essa (president/a) de I'ens destinatari. 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s'adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
Desè.- lncompliment 
 
L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant I'altra part. La desestimació expressa o presumpta d'aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 



 

 

Si s'escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol lll del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Onzè.- Causes d'extinció 
 
Seran causes d'extinció del conveni: 
 

-  I'incompliment total o parcial dels pactes subscrits,  
-  l'incompliment de les disposicions legals d'aplicació,  
-  el mutu acord entre les parts, prèvia sol·licitud per escrit de qualsevol de les 

parts,  
-  Per la realització del seu objecte i/o la finalització de la seva vigència d'acord 

amb el pacte setè.  
-  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

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

 
Dotzè.- Normativa aplicable 
 
Els pactes integrants d'aquests instrument, juntament amb el Protocol general del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015", constitueixen la llei del present conveni. 
 
A més de la normativa específica esmentada, serà d'aplicació: 
 

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

• La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
• El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

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

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
• Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Procediment Administratiu de Catalunya. 
• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic La resta de la normativa concordant 
relativa a l'assistència i la cooperació local i, amb caràcter supletori, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se els 
òrgans de I'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Catorzè.- Relacions amb terceres administracions públiques 
 



 

 

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l'informe d'una altra administració 
pública, la sol·licitud corresponent la formularà I'ajuntament o l'ens adherit al Protocol 
general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers 
la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Quinzè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni, correspon a l'ens executor 
material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s'assenyalen. 
____________________________________________________________________ 
 
 
La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 
 
 22. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE LES INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ 
DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ EN RELACIÓ AMB LA PUBLICACIÓ DELS SEUS 
ASSENTAMENTS.  

 
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Antecedents                    

 
I.- El Registre d’Interessos és un registre que es constitueix en cada 
corporació, on s’inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes 
establerts per llei que tenen obligació de fer-ho, sobre les seves activitats 
econòmiques, possibles causes de incompatibilitat i béns patrimonials. 
 
II.- El Ple de l’Ajuntament, de 16 d’abril de 2012 va aprovar la creació d’aquest 
Registre, els models de declaració i les seves Instruccions de funcionament i 
gestió d’aquest, que varen ser publicades al BOPB el dia 23 de maig de 2012. 
 
III.- Les Instruccions de funcionament i gestió del Registre d’Interessos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple en la sessió ordinària 
de dia 16 d’abril de 2012 i publicades al BOPB de 23 maig de 2012, 



 

 

estableixen al seu epígraf VI, lletra b), que fins que no es reguli expressament 
en el futur Estatut Municipal la publicitat es farà en el Butlletí Oficial de la 
Província, i que l’anunci de publicació de les dades contingudes tant en les 
declaracions d’activitats i incompatibilitats, com de patrimoni, es realitzarà fent 
constar el nom, cognoms i DNI de les persones que han formulat declaració, 
indicant que les declaracions estan a disposició dels/de les interessats/des a 
la Secretaria General de l’Ajuntament; establint també la possibilitat que 
mitjançant la formulació d’una declaració responsable signada davant el 
secretari, qualsevol dels obligats a fer declaració pugui sol·licitar que les seves 
declaracions siguin publicades a la seu electrònica municipal, en els termes, 
límits i condicions que el/la propi/a declarant determini per escrit. 
 
IV.- Es considera necessari, per millorar la transparència de l’activitat 
municipal i aprofundir en el compliment al mandat legal de la Llei 7/1985, de 2 
abril, de bases del règim local, modificar puntualment l’epígraf VI, lletra b), de 
les Instruccions aprovades l’any 2012 per tal de preveure que la publicació de 
les dades contingudes al registre d’interessos es farà segons el model que ara 
s’aprova, amb les dades que preveu, i que els mitjans en què aquest es 
publicarà seran el BOP de Barcelona i la seu electrònica municipal.  

 
Fonaments de Dret            

 
I.- Els arts. 75.7, 75.8 i la disposició addicional 15ª de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; arts. 163 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, els articles 30 a 32 i Disposició Transitòria Primera del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals i demés 
normativa concordant regulen amb caràcter general el Registre d’Interessos 
dels ens locals.  
 
II.- L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del Règim Local 
estableix, entre d’altres, que les declaracions anuals del béns i activitats seran 
publicades amb caràcter anual en els termes que estableixi l’estaut municipal.  
 
III.- Instruccions de funcionament i gestió del Registre d’Interessos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple en la sessió ordinària 
de dia 16 d’abril de 2012 i publicades al BOPB de 23 maig de 2012.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Modificar la lletra b) de l’epígraf VI de les Instruccions de 
funcionament i gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Vilanova i 



 

 

la Geltrú, aprovades pel Ple en la sessió ordinària de dia 16 d’abril de 2012 i 
publicades al BOPB de 23 maig de 2012, que passa a tenir el següent 
redactat:  
 
“b) Publicitat 
 
Fins que no es reguli expressament en el futur Estatut Municipal o en qualsevol altra 
norma, les condicions en què s’han de publicar les declaracions presentades al 
Registre d’Interessos, com fixa l’art. 75.7 de la LRBRL, la publicitat es farà en el 
Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Els terminis previstos per a la publicació seran els següents: 
 
1) Tres mesos des de la data en què es presentin les declaracions de pressa de 

possessió, accés al càrrec, cessament o renúncia per qualsevol de les causes 
previstes. Fora dels terminis coincidents amb l’inici i fi del mandat corporatiu, 
aquesta publicació podrà ser substituïda per una publicació anual, feta el mes de 
gener i que contingui totes les declaracions presentades durant l’any 
immediatament anterior. 

 
2) Anualment, dintre dels 4 mesos següents a la finalització de l’any natural, les 

modificacions presentades durant aquest període 
 
La publicació de les dades es realitzarà segons el model que figura com annex a les 
presents Instruccions.  
 
Sens perjudici d’aquesta publicació, les declaracions d’activitats i béns es podran 
consultar per qualsevol persona interessada a la Secretaria General de l’Ajuntament.” 
 
SEGON. Aprovar el model per a la publicació en el BOP i en la seu electrònica 
municipal, de les declaracions que consten al registre d’interessos dels 
membres electes de la corporació i del personal directiu local, que s’incorpora 
com a annex a les Instruccions de funcionament i gestió del Registre 
d’Interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple en la 
sessió ordinària de dia 16 d’abril de 2012. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 



 

 

ANNEX: model de publicació de les declaracions que consten al registre d’interessos dels membres electes de la corporació i 
del personal directiu local 

 
RESUM DE LES DECLARCIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN AL REGISTRE D’INTERESSOS I BÉNS 

DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ – Mandat 2011-2015 
 

Patrimoni Mobiliari  
Patrimoni Immobiliari Dipòsits bancaris Vehicles 

 
Regidor / Regidora 
Personal directiu Tipus (% en cas de 

titularitat compartida) 
 

Municipi 
Data d’adquisició i 
valor escripturat 

Tipus (% en cas de  
titularitat compartida) 

Saldo: mitjana anual o 
data declaració 

 
Marca / Model 

 
Any matriculació 

 
 
Grup Municipal de ... 
 
EXEMPLE:  
                    NOM I COGNOMS 

 
PIS (50%) 

 
Vilanova i la Geltrú 

 
20/06/2007 
59.465 € 

 
CC (50%) 
CC (100%) 
Hipoteca (50%) 

 
1.253 € 

118.236 € 
69.254 € 

 
Audi  

A5 sportback 
 

 
 

2011 

        
        
        
        
        
        
        
        
 
Grup Municipal de .... 
        
        
        
        



 

 

        
        
        
        
 
Grup Municipal de ... 
        
        
        
 
Grup Municipal de ... 
        
        
        
 
Personal directiu local 
        
        

 
 

 



 

 

La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
 23. HISENDA.  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS 

PREUS PÚBLICS MUNICIPALS (ESCOLES). 
 
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Al mes de desembre de 2012 es van aprovar definitivament les modificacions 
de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics 
municipals per a l’exercici 2013. 
 
Dintre d’aquests canvis no es va incloure el de les escoles municipals de 
música i art ja que les seves tarifes es corresponen no amb l’any natural sinó 
amb el curs escolar (setembre a juny) i les vigents al curs 2012-2013 es van 
aprovar pel Ple al mes de maig de 2012. 
 
Atès que s’ha de procedir a l’actualització dels preus pel curs 2013-2014, es 
proposa la modificació dels preus de l’Escola de Música Mestre Montserrat, de 
l’Escola d’Art i de la Formació Aeronàutica. 
 
Per altra banda, des de la Regidoria d’Esports es proposa una modificació 
sobre els beneficiaris en les tarifes bonificades de la natació escolar a l’apartat 
d’ensenyaments esportius dels Preus Públics. 
 
Vist l’informe d’Intervenció així com els estudis elaborats, una vegada informats 
a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 27 de maig de 2013. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions del Número 1 de l’Annex 
1 de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, Escola 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
El text de les modificacions es recull a l’Annex A) de la present proposta. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions del Número 2 de l’Annex 1 
de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, Escola Municipal 
d’Art i Disseny. 
 



 

 

El text de les modificacions es recull a l’Annex B) de la present proposta. 
 
TERCER. Aprovar provisionalment les modificacions del Número 3 de l’Annex 
1 de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, Llars d’Infants 
Municipals. 
 
El text de les modificacions es recull a l’Annex C) de la present proposta. 
 
QUART. Aprovar provisionalment les modificacions de la lletra A) del Número 4 
de l’Annex 1 de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, Escoles 
d’Ensenyaments Esportius, Esportiu La Piscina. 
 
El text de les modificacions es recull a l’Annex D) de la present proposta. 
 
CINQUÈ. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Annex 10 de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, Formació Aeronàutica. 
 
El text de les modificacions es recull a l’Annex E) de la present proposta. 
 
SISÈ. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
SETÈ. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial 
de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, les quals entraran en 
vigor a partir del dia següent al d’aquesta publicació, i regiran mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 

ANNEX A (Acord Primer) 
 

ANNEX 1 
  

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS 
 
1.  ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 

MONTSERRAT 
 



 

 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
reduïda 

Sensibilització 1 177,70 € 53,20 € 101,50 € 38,70 € 
Sensibilització 2 177,70 € 64,20 € 101,50 € 46,30 € 
Programa Elemental 1r 177,70 € 108,90 € 101,50 € 75,60 € 
Programa Elemental 2n 177,70 € 110,60 € 101,50 € 76,80 € 
Programa Elemental 3r (+ PPG) 177,70 € 144,30 € 101,50 € 100,00 € 
Programa Elemental 3r 177,70 € 132,50 € 101,50 € 92,00 € 
Programa Elemental 4t (+ PPG) 177,70 € 152,80 € 101,50 € 105,80 € 
Programa Elemental 4t 177,70 € 119,90 € 101,50 € 83,20 € 
Programa Mitjà 5è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 6è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 7è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 8è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Joves i Adults A 177,70 € 171,10 € 101,50 € 121,50 € 
Joves i Adults B 177,70 € 162,10 € 101,50 € 115,10 € 
Joves i Adults C 177,70 € 167,60 € 101,50 € 119,00 € 
Grau Professional 1r 177,70 € 121,70 € 137,00 € 62,50 € 
Grau Professional 2n 177,70 € 124,20 € 137,00 € 63,80 € 
Grau Professional 3r 177,70 € 166,10 € 137,00 € 85,40 € 
Grau Professional 4t 177,70 € 166,10 € 137,00 € 85,40 € 
Grau Professional 5è 177,70 € 186,50 € 137,00 € 97,70 € 
Grau Professional 6è 177,70 € 191,10 € 137,00 € 100,00 € 
Instruments Tradicionals 177,70 € 111,20 € 101,50 € 90,00 € 
Conjunts Instrumentals 177,70 € 106,90 € 101,50 € 76,70 € 
Música Activa - 18 anys 177,70 € 107,20 € 101,50 € 77,10 € 
Música Activa + 18 anys 177,70 € 136,20 € 101,50 € 95,40 € 
Participació conjunts instrumentals 105,60 € 21,30 € 50,00 € 13,50 € 
Proves d’accés al Conservatori de Grau  
Professional         quota única de 71,00 € 
 
ASSIGNATURES OPTATIVES: 
El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual 
s’està matriculat. Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura la 
quota següent: 
a) Optativa individual, per hora ........ 73,00 € 
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 48,20 € 
Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà 
proporcionalment al temps d’ensenyament. 
 
La segona matrícula i següents d’una mateixa assignatura, implica un recàrrec del 
25% 
 

En el supòsit que l’equip directiu de l’escola requereixi els serveis d’una persona 



 

 

experta en algun instrument, com a reforç a un grup instrumental, aquesta estarà 
exempta de pagar cap quota. 
 
 
Notes comunes: 
 
1)  Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 
2)  Les quotes mensuals s’hauran de satisfer durant 10 mesos. 
3)  La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 

retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça). 
4)  Cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà 

d’abonar: 
a.  Si la matrícula es formalitza abans del 31 de gener, el preu establert en 

aquestes taxes. 
b.  Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de la 

matrícula i les quotes establertes. 
5)  La ràtio mínima per al programa de Joves i Adults és de 8 alumnes. 
6)  Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les condicions 

següents: 
a.  Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a 

Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis mesos 
anteriors a la matriculació. 

b.  La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que l'habitatge 
habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing. 

c.  Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb l'Ajuntament, 
ja siguin de dret públic o privat. 

 
L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels ingressos i 
el número de membres de la unitat familiar: 

 
             Membres Unitat Familiar IPREM-2012 
1 2 3 4 5 o més 

3 Vegades 19.170,39 10% 30% 50% 50% 50% 
4 Vegades 25.560,52 0% 20% 30% 35% 45% 
5 Vegades 31.950,65 0% 10% 20% 30% 40% 
6 Vegades 38.340,78 0% 0% 10% 20% 35% 

 
 

ANNEX B (Acord Segon) 
 
 
2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 
 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
Reduïda 



 

 

CICLES FORMATIUS (GRAU 
MITJÀ I GRAU SUPERIOR) 180,00 € 180,00 € 150,00 € 150,00 € 

CURS PREPARATORI 115,00 € 115,00 € 90,00 € 90,00 € 
TALLERS         
2 hores setmanals 100,00 € 31,80 € 100,00 € 21,60 € 
3 hores setmanals 100,00 € 48,00 € 100,00 € 32,70 € 
4 hores setmanals  100,00 € 62,50 € 100,00 € 42,60 € 

 
Notes comunes: 
 
1)  Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 
2)  La tarifa mensual s’haurà de satisfer de la manera següent: 

a. Cicles formatius:  durant 5 mesos 
b. Curs Preparatori i Tallers: durant 9 mesos 

3)  La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 
retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça). 

4)  Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l’article 3 de 
l’Ordenança Fiscal General gaudiran de bonificació a les quotes mensuals 
reduïdes (no es bonifiquen les matrícules) en els percentatges següents en funció 
del llindar de renda especificat: 

 
 
% Bonificació 20% 15% 10% 5% 0% 

llindar 
renda llindar renda llindar renda llindar renda 

llindar 
renda 

Núm. 
membres 

família menor o = de a de a de a més de 
1 9.000 9.000 10.500 10.500 12.000 12.000 16.000 16.000 

2 10.500 10.500 12.500 12.500 15.000 15.000 22.500 22.500 

3 14.000 14.000 16.500 16.500 19.500 19.500 29.600 29.600 

4 o més 16.500 16.500 19.500 19.500 23.000 23.000 35.000 35.000 

 
 

ANNEX C (Acord Tercer) 
 
3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 

  Euros 
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs escolar 
de setembre a juny (10 mesos)  

 
193,00 

-  ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert les tres 
primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen dos 
possibilitats: 

 

b) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí) 83,00 
c) NO ESCOLARITZACIÓ zero 
- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia 6,85 
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia 5,50 



 

 

- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora 3,10 
 
Notes comunes: 
 
   1)  A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el rebut 

de pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la quota 
corresponent al mes de setembre (primer mes del curs escolar). 

   2)  Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada mes. 
   3)  Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el mes, a 

l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l’import de la 
mensualitat. 

   4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar 
igualment la quota pel concepte d’escolaritat. 

   5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret a 
devolució de la quota. 

   6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies. 
   7)  En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es facin 

absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut corresponent, però en 
aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,90 € per dia no utilitzat. 

   8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 a 3 
anys, en cap cas pels infants de 0-1 any. 

   9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes 
a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una bonificació del 50% a 
les quotes d’escolarització (no es bonifiquen les quotes de menjador ni les 
d’hores complementàries). 

 10) Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes 
reduïdes. 

 
ANNEX D (Acord Quart) 

 
4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS. 
 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat de Cursets Natació escolar: 
 

Cursets    1     2 
Natació escolar (import mensual): Euros  Euros 
1 dia setmana (P3, P4) ............................................ 14,87 14,87 
1 dia setmana (P5) .................................................. 14,87 10,31 
1 dia setmana (1er primària) ................................... 10,66 5,33 
1 dia setmana (2n primària en endavant) ................ 11,73 11,73 

 
 

ANNEX E (Acord Cinquè) 
 

ANNEX 10 



 

 

 
FORMACIÓ AERONÀUTICA 

 
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència A1, A2, B1.1 i 
B1.2 que s’imparteix a l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la 
Geltrú (d’ara en endavant EFAV) està legislada per les Parts 66 i 147 del 
Reglament (CE) Nº 2042/2003 de la Comissió de 20 de novembre de 2003 
sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat de les aeronaus, productes 
aeronàutics, equips i l’aprovació de les organitzacions i personal que participa 
en les diferents tasques. 
 
Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls 
pràctics i mòduls de pràctiques reals en empresa. Cada mòdul té un nombre 
d’hores –teòriques, pràctiques i en empresa- determinat per l’EFAV d’acord 
amb la normativa de la Part 66. 
 
La formació queda de la manera següent: 
 

Tipus d’hores A1 A2 B1.1 B1.2 
Hores teòriques 240 205 1.200 1.002 
Hores pràctiques 390 305 750 600 
Hores en empresa 170 140 450 398 
TOTAL 800 650 2.400 2.000 

 
 
L’EFAV també té aprovada, per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la 
conversió entre cursos de subcategories diferents, la realització d’exàmens 
d’accés lliure i d’exàmens d’aixecament de diferències. 
 
La Part 66 del Reglament 2042/2003, estableix que tot/a alumne/a pot anar 
fent la formació de manera modular –seguint l’ordre que ell/a mateix/a 
estableixi- en el període màxim de deu anys. 
 
Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan subvencionats en part 
per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els preus 
públics que aquí s’expressen cobreixen el 40% del cost de la formació. 
 
 
 
PREUS PÚBLICS: 
 
1) Ingrés a l’escola 583,63 € 
Aquest preu públic cobreix els deu anys en què l’alumne/a té dret, per 
llei, a acabar la formació d’una subcategoria, o fins i tot enllaçar amb 

 



 

 

d’altres subcategories. El pagament de l’ingrés a l’escola es fa abans 
de començar el curs, en el moment en què es comunica a l’alumne/a 
que ha estat seleccionat/da per ocupar una de les 40 places de 
primer. Si l’alumne/a, per la seva pròpia voluntat, causa baixa abans 
del dia de presentació del curs, se li retornarà l’import de l’ingrés a 
l’escola. Si causa baixa en el dia de la presentació, o en dies 
posteriors, no se li retornarà la quota d’ingrés. 
  
2) Hora de formació teòrica i pràctica, per hora 4,47 € 
El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,47 € pel nombre d’hores del 
mòdul. Aquest pagament dóna dret a dos exàmens i a l’avaluació 
pràctica del mòdul. Cada vegada que l’alumne/a s’hagi de tornar a 
matricular per repetir el mòdul, tindrà una penalització del 10% 
respecte al preu hora de l’ultima matriculació. A l’igual que en l’apartat 
número 1, si el mòdul ja ha començat no es retornarà cap quantitat 
pagada. 

 

  
3) Pràctiques reals en empresa, per hora 0,61 € 
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una 
empresa, haurà d’haver aprovat tots els mòduls teòrics i pràctics i 
pagar un preu públic de 0,61 € per hora de pràctica. Si les pràctiques 
han començat no es retornarà cap quantitat que hagi pagat l’alumne/a 

 

  
4) Exàmens d’accés lliure dels mòduls de les subcategories A1; A2; 
B1.1; B1.2 

 

Nº Mòduls A1 A2 B1.1 B1.2 
1 Matemàtiques  23,35 €   23,35 €    45,68 € 45,68 € 
2 Física  45,68 €   45,68 €   77,14 €  77,14 € 
3 Fonaments d’electricitat  30,45 €   30,45 €   77,14 € 77,14 € 
4 Fonaments d’electrònica ------- ------- 30,45 € 30,45 € 
5 Tècniques digitals  23,35 €   23,35 €   60,90 €  30,45 € 
6 Materials, equips i eines  77,14 €  77,14 €  111,65 €   111,65 €  
7 Pràctiques de manteniment  131,95 €  131,95 €   148,19 €   148,19 €  
8 Aerodinàmica bàsica 30,45 € 30,45 € 30,45 € 30,45 € 
9 Factors humans  43,65 €   43,65 €   43,65 €   43,65 €  
10 Legislació aeronàutica  58,87 €   58,87 €   73,08 €   73,08 €  
11A Sistemes d’avions de turbina 154,28 €  -------  200,97 €  ------- 
11B Sistemes d’avions de pistó ------- 107,59 €  -------  155,30 €  
15 Motors de turbina de gas  92,37 €  -------  140,07 €  ------- 
16 Motors de pistó ------- 77,14 € -------  107,59 €  
17 Hèlixs 30,45 € 30,45 €  45,68 €   45,68 €  
      
 
5) Mòduls d’aixecament de diferències  
Nº Mòduls B1.1 B1.2 
2 Física (capítol 2.4) 23,35 € 23,35 € 
3 Fonaments d’electricitat (capítol 3.18) 23,35 € 23,35 € 



 

 

4 Fonaments d’electrònica (capítols 4.2 i 4.3a) 23,35 € 23,35 € 
5 Tècniques digitals ( Mòdul complert)  60,90 €  23,35 € 
9 Factors humans (Mòdul complert)  43,65 €   43,65 €  

10 Legislació aeronàutica (capítols 10.1; 10.2; 10.3; 
10.5a 10.6 Part M) 

  
43,65 €  

 
 43,65 €  

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.7a; 11.7b 
ATA 25 i 11.17 ATA 38) 

 
33,50 € ------- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.18 ATA 
45) 

 
23,35 € ------- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.2 i 11.3) 33,50 € ------- 

11B Sistemes d’avions de pistó (capítols 11.7a; 11.7b 
ATA 25; 11.17 ATA 38) ------- 33,50 € 

15 Motores de turbina de gas (capítol 15.17) 43,65 €  ------- 
17 Hèlixs (Mòdul complert) 45,68 € 45,68 € 

 
6) Expedició de certificats de reconeixement 23,35 € 
 
7) Cursos preparatoris per a exàmens per lliure o per a exàmens per 
diferències, per hora 

 
 29,44 € 

 
 
 
Bonificacions als preus públics: 
 
1.  L’alumnat que, un any abans d’iniciar la formació, estava empadronat a 

Vilanova i la Geltrú, i continua estant-ho, tindrà una bonificació del 15% en 
els punts 2, 3, 4 i 5 d’aquests preus públics. 

2.  Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un acord 
marc de pràctiques formatives amb l’EFAV tindran un 10% de bonificació 
en els punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics. 

3.  Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de Manteniment 
d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació del 10% respecte als punts 
4, 5 i 7 d’aquests preus públics. 

4.  Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes 
correctes, el valor econòmic d’aquest mòdul se li restarà en una propera 
matriculació en un altre mòdul. 

5.  Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la seva 
promoció gaudiran d’una bonificació del 50% per fer un curs de conversió 
entre subcategories. 

 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 9 vots a favor del grup municipal de CiU, 7 vots en contra del grup 
municipal del PSC i 7 abstencions (3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots 
d’ICV). 
 



 

 

 
  24. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DEL 

DECRET NÚM. EXP. 000157/2013-RH, DE CESSAMENT DEL SR. 
JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ COM A PERSONAL EVENTUAL 
DIRECTIU, AMB EL CÀRREC DE GERENT MUNICIPAL. 

 
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
En data 30 de maig de 2013, la Il·lma. Alcaldessa va dictar un Decret en el que 
es resolia: 
 
“PRIMER. Acordar el cessament del Sr. JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ com a 
personal eventual directiu d’aquest ajuntament que ocupa al càrrec de gerent 
municipal, amb efectes 31 de maig de 2013, procedint a la liquidació de la part 
proporcional de sou, pagues extraordinàries i vacances. 
 
SEGON. Aquest  decret haurà d’ésser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“RATIFICAR el Decret de data 30 de maig de 2013 sobre el cessament del Sr. 
JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb 14 vots a favor (9 de CiU, 3 del PP i 
2 de la CUP) i 9 abstencions (7 del PSC i 2 d’ICV). 
 
 
25. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DEL 

DECRET NÚM. EXP. 000158/2013-RH, DE CESSAMENT DEL SR. 
FRANCESC SURROCA PASCUAL COM A PERSONAL EVENTUAL 
DIRECTIU, AMB EL CÀRREC DE DIRECTOR DELS SERVEIS 
URBANÍSTICS I TERRITORIALS D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
En data 30 de maig de 2013, la Il·lma. Alcaldessa va dictar un Decret en el que 
es resolia: 
 



 

 

“PRIMER. Acordar el cessament del Sr. FRANCESC SURROCA PASCUAL 
com a personal eventual directiu d’aquest ajuntament per ocupar el càrrec de 
director dels Serveis Urbanístics i Territorials de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb efectes 31 de maig de 2013, procedint a la liquidació de la part 
proporcional de sou, pagues extraordinàries i vacances. 
 
SEGON. Aquest  Decret haurà d’ésser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“RATIFICAR el Decret de data 30 de maig de 2013 sobre el cessament del Sr. 
FRANCESC SURROCA PASCUAL.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb 14 vots a favor (9 de CiU, 3 del PP i 
2 de la CUP) i 9 abstencions (7 del PSC i 2 d’ICV). 
 
 
  26. EDUCACIÓ. APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ A L’IMET DE 

L’ATORGAMENT DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER AL FUNCIONAMENT DEL CONJUNT DE 
SERVEIS PER A LA PRIMERA INFÀNCIA 0-3 ANYS, INTEGRATS EN 
ELS EQUIPAMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL: LA BALDUFA, 
ESPAI MUNICIPAL PER A LA PRIMERA INFÀNCIA I LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL L’ESCATERET. 

 
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 

Relació de fets 
 
I. Atès La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 17 de juny de 
2008, va aprovar l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per al 
funcionament del conjunt de serveis per a la primera infància 0-3 anys, 
integrants en els següents equipaments de titularitat municipal: LA BALDUFA, 
ESPAI MUNICIPAL PER  A LA PRIMERA INFÀNCIA, i LLAR MUNICIPAL 
L’ESCATERET, a l’empresa ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS (CEPS), amb NIF G-60498433. 
 
II. Atès que l’esmentat contracte s’inicia l’1 de setembre de 2008 i contempla 
una durada de 4 cursos (fins al 31 d’agost de 2012), amb la possibilitat de 



 

 

l’establiment d’un període de pròrroga de forma expressa (Capítol I, art. 4 del 
plec de clàusules administratives i tècniques). 
 
III. Atès que el curs 2012-2013 es va aprovar prorrogar l’esmentat contracte 
fins al 31 d’agost de 2013. 
 
IV. Vist l’informe tècnic en relació a la moció aprovada pel Ple del 4 de març 
de 2013 sobre l’estudi de la municipalització d’aquests serveis. 
 
Per tot això, d’acord amb les competències que atorga a l’alcaldessa l’article 
53 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’alcaldessa a la Comissió de Govern de data 21 de juny de 2007, aquest Ple 
de l’Ajuntament 

ACORDA 
 

“PRIMER. Estimar favorablement que a través de l’IMET s’estableixi una 
pròrroga del contracte de concessió administrativa per al funcionament del 
conjunt de serveis per a la primera infància 0-3 anys, integrants en els 
següents equipaments de titularitat municipal: LA BALDUFA, ESPAI 
MUNICIPAL PER A LA PRIMERA INFÀNCIA, i LLAR MUNICIPAL 
L’ESCATERET, a l’empresa ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS (CEPS), amb NIF G-60498433, pel període d’un  curs: 
de l’1 de setembre de 2013 a 31 d’agost de 2014. 
 
SEGON. Iniciar al mes de setembre de 2013 un estudi sobre els costos dels 
esmentats serveis a fi i efecte de que aquest Ple, si així ho considera, pugui 
acordar la gestió més adient d’aquest i valorar la municipalització o bé 
mantenir l’actual model emprat.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 19 vots a favor (9 vots de CiU, 7 del PSC i 3 del PP) i 4 abstencions (2 
vots de la CUP i 2 d’ICV). 
 
 
 27. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDESSA DE 7 
DE MAIG DE 2013, DE PRÒRROGA DEL TERMINI PER A 
L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE RÀDIO I TELEVISIÓ LOCAL A TRAVÉS DE L’EPEL 
NEÀPOLIS. 

 



 

 

La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Vist que en data 7 de maig de 2013, la Il·lma. Sra. Alcaldessa va dictar un 
Decret pel qual es prorroga per un període de 3 mesos el termini perquè la 
comissió d’estudi creada a l’efecte pugui elaborar la memòria justificativa de la 
conveniència, l’oportunitat i l’interès públic de la prestació del servei de ràdio i 
TV local a través de l’EPEL Neàpolis. 
 
Vist que l’esmentat Decret ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 

“RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa de data 7 de maig de 2013, que diu 
literalment el següent: 
  
Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 
2013 va adoptar el següent acord: 

 
“PRIMER. Aprovar la creació d’una Comissió que estudiï la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica derivada de la prestació del servei públic de ràdio i televisió 
local a través de l’Entitat Pública Empresarial de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, Neàpolis, i la conseqüent dissolució i liquidació de l’empresa 
municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
SEGON. Designar com a membres de l’esmentada Comissió les 
persones següents: 
 
Representants polítics 
- Neus Lloveras i Massana 
- Gerard Figueras i Albà 
- Xavier Carbonell Cirauqui 
- Carmen María Rodríguez Martínez 
- Marta Rius Gallart 
- Manel Claver Roso 
 
Representants tècnics 
- Javier Martínez Gómez 
- Cèsar Rodríguez Solà 



 

 

- Joan Carles Lluch Millan 
- Isidre Martí i Sardà 
- Josep Gomariz Meseguer 
- Núria Blanes Meléndez 
 
TERCER. L’esmentada Comissió haurà d’elaborar, en un termini de tres 
mesos, la memòria prevista a l’article 146 del Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, per a la presa en consideració del Ple de l’Ajuntament.” 
 

Atès que la complexitat econòmica, jurídica i tècnica de l’objecte de l’estudi de 
la comissió creada fa necessària una pròrroga per tal que la memòria 
justificativa de la iniciativa pugui realitzar-se amb la màxima coherència i 
solvència. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 145 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

RESOLC: 
 
“PRIMER. Prorrogar per un període de 3 mesos el temps disponible per a que 
la comissió d’estudi creada per acord de Ple de dia 4 de febrer de 2013, pugui 
elaborar la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat i l’interès 
públic i per tant, la seva proposta al Ple de l’Ajuntament per a la seva, si 
s’escau, pressa en consideració. 
 
SEGON. Ratificar aquest decret a la propera sessió plenària de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Notifiqui’s aquest acord als membres de la comissió creada per 
acord plenari de 4 de febrer de 2013.” 
 

 

La proposta queda aprovada per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

 28. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU 
DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE 
NETEJA I RECOLLIDA A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, PER A L’ANY 2013. 

 



 

 

La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
L’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr-
Vallehermoso), presta el servei de neteja i recollida de residus de la ciutat des 
de l’1 de març de 2010, fruit del contracte de Gestió integrada del servei públic 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, en règim de concessió administrativa. 
 
La clàusula 10.2 del Plec de Clàusules administratives particulars corresponent 
al contracte de Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels 
residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió 
administrativa, referent a les modificacions del contracte, estableix el següent: 
 

“Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només podrà 
introduir modificacions per atendre causes imprevistes per aquest òrgan 
de contractació i no imputables al mateix, justificant degudament la seva 
necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions no poden afectar les 
condicions essencials del contracte. Les modificacions del contracte 
s’han de formalitzar entre les parts, mitjançant la corresponent addenda. 

 
Per tal de fer front a la partida pressupostària corresponent a l’exercici del 
2013, corresponent al servei de Gestió integrada del servei públic de neteja 
viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de 
concessió administrativa per part de l’empresa VALORIZA Servicios 
Medioambientales (SUFI, S.A. en l’inici), i de conformitat amb la citada 
clàusula, es proposa la modificació del preu del contracte corresponent a l’any 
2013. 
 
La modificació del preu del contracte implica una reducció del 10,00% sobre 
l’import del contracte establert inicialment en març de l’exercici del 2012 i fixat 
en 7.003.112,28 €, IVA inclòs, amb una afectació temporal de 2 anys. 
 
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que va fer el dia 8 de gener de 
2013, va prendre l’acord d’incoar l’expedient administratiu per la modificació del 
preu del contracte, notificant en data a 10 de gener a la concessionària 
l’esmentat acord per tal de rebre proposta de reducció en un termini de 10 dies. 
 
En data a 12 de març de 2013, i segons aprovació en Junta de Govern Local 
de la mateix data, es notifica a la concessionària per tal que aporti una 
proposta de modificació del contracte, d’acord amb el disposat pel pressupost 
municipal per a l’exercici 2013, i dins el termini d’un mes a la recepció de 
l’esmentat acord.  
 



 

 

En data a 10 d’abril de 2013, i dins del termini a tal efecte concedit i en 
compliment del requeriment efectuat per presentar proposta de modificació del 
contracte, la concessionària presenta al registre d’aquest Ajuntament un recull 
d’al·legacions a considerar. Les al·legacions formulades no afecten 
estrictament als serveis a reduir proposats per l’Ajuntament, sinó a la resta 
d’aspectes acordats. 
 
En data a 16 d’abril de 2013, es trasllada les respostes a les al·legacions 
formulades per la concessionària i autoritzant la sol·licitud d’establir 21 dies per 
l’entrada en vigor de la reducció amb la finalitat que aquesta tingui l’opció a 
realitzar tots els esforços necessaris per a intentar restablir l’equilibri econòmic 
financer del contracte. 
 
En data a 6 de maig de 2013, i segons l’acord del Ple, s’aprova la moció 
presentada d’urgència per garantir el manteniment dels serveis, els llocs de 
treball i els drets laborals dels treballadors dels serveis de Neteja Viària i 
Recollida. De la mateixa manera, s’exigeix a l’empresa concessionària que 
reconegui i faci efectiu l’augment de l’IPC en tots els sous dels treballadors 
corresponent al 2,6% tal com marca el seu conveni. 
 
En data a 7 de maig de 2013, i segons aprovació definitiva en Junta de Govern 
Local de la mateix data, es notifica a la concessionària la modificació del preu 
vigent del contracte fixat en un 10,00% aplicable a l’exercici del 2013, en base 
a la proposta de reducció de serveis. Tanmateix, s’aprova definitivament la 
modificació dels serveis i la seva aplicació dels efectes econòmics. 
 
En data a 9 de maig de 2013, i segons aprovació en Junta de Govern en sessió 
extraordinària, es va aprovar la revocació de l’acord de la Junta de Govern de 
data a 7 de maig de 2013 sobre la reducció del preu del contracte de la gestió 
integral del servei de neteja i recollida. De la mateixa manera, es demana a la 
concessionària l’aportació de les taules salarials de la plantilla, l’acreditació del 
pagament de l’IPC als treballadors i l’acreditació de la situació econòmica de la 
concessió, amb l’apercebiment de incoació d’un expedient administratiu en el 
cas d’omissió en el lliurament de la documentació exposada.  
 
D’acord amb tot allò exposat i amb la modificació del preu aplicat al contracte 
de Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida de residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, s’estableix una reducció en el preu del 
contracte del 10,00% fixat inicialment en el preu del contracte 2012 i que 
correspon a un total de 7.003.112,28 €, IVA inclòs, amb un resultant del nou 
preu del contracte fixat en 6.302.801,05 €, IVA inclòs, i amb la voluntat inicial 
de que aquesta afectació sigui per 2 anys, retornant-se amb posterioritat, 
sempre que l’interès públic ho permeti i ateses les disponibilitats econòmiques 
de l’Ajuntament en aquell moment, al preu de contracte acordat inicialment. 



 

 

 
A tal efecte, es considera aplicar a partir del 1 de juny de 2013 una primera 
modificació parcial del 6,3% del preu del contracte, que correspon a les 
compensacions econòmiques ja establertes. 
 
Vistos els informes tècnics, econòmics i jurídics emesos al respecte. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT LA PRIMERA MODIFICACIÓ 
PARCIAL DEL PREU DEL CONTRACTE per l’empresa VALORIZA Servicios 
Medioambientales (Grupo Sacyr-Vallehermoso), corresponent al contracte de 
Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió administrativa, segons la 
reducció del preu fixat en un 6,3 % sobre el preu vigent i que estableix un 
import de 6.561.891,82 €, IVA inclòs, aplicable en l’exercici del 2013. Aquesta 
primera reducció serveix com a base per arribar a la proposta final de reducció 
de serveis del 10,0%, adjunta com a annex, i que estableix una reducció en 
l’import del contracte de 6.302.801,052 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
53,162,2270001 “Neteja viària i RSU.” 
 
SEGON. APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DELS SERVEIS 
segons la taula que s’adjunta, per tal  de mantenir l’equilibri econòmic i financer 
del contracte. 
 
TERCER. APROVAR L’APLICACIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS d’aquest 
acord com a mesura cautelar amb aplicació a data 1 de juny de 2013. 
 
QUART. APROVAR LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES per tal de fer 
front a la reducció del preu del contracte vigent i fixat en el 6,3% i que 
corresponen a: 
 

1. Estalvi anual per la pròrroga de dos anys en l’amortització del 
contracte, passant dels 10 anys establerts a 12 anys, amb un import 
de 150.099,09 €, IVA no inclòs. 

2. Eliminació dels serveis extraordinaris estivals o de temporalitat 
limitada, amb un import de 146.994,42 €, IVA no inclòs. 

3. Anticipar els costos referents a les campanyes de comunicació i 
sensibilització de l‘any 2015 al 2018, amb un import de 120.000 € 
anuals, als que s’afegeix els costos derivats del finançament de 
l’avançament realitzat amb un total de 15.984 €, IVA no inclosos. 

 



 

 

CINQUÈ. NOTIFICAR els presents acords, amb els seus Annexos, a la 
concessionària VALORIZA Servicios Medioambientales (Grupo Sacyr-
Vallehermoso).” 
 
  PROPOSTA INICIAL 2010 

  UN EQUIP JORN FREQ IMPORT AMORTITZ. 
     PREU 
REVISABLE 

NETEJA VIÀRIA               
Escombrada manual sector A 29 PEO 298 L-S 816.588,96 2.067,60 814.521,36 
Escombrada manual sectores 7 PEO 120 L-S 79.372,22 200,97 79.171,25 
Escombrada manual altern estiu 7 PEO 72 L-S 47.623,33 120,58 47.502,75 
Escombrada manual amb vehicle auxiliar, 
sector A 1 OPE 298 L-S 35.959,55 1.195,86 34.763,69 
Escombrada manual amb vehicle auxiliar, 
sector B I 3 OPE 120 L-S 43.441,07 1.444,66 41.996,41 
Escombrada manual amb vehicle auxiliar, 
sector B II 1 OPE 120 L-S 19.111,13 924,85 18.186,28 
Escombrada manual amb vehicle auxiliar, 
sector B I estiu 3 OPE 72 L-S 26.064,64 866,80 25.197,84 
Escombrada manual amb vehicle auxiliar, 
sector B II estiu 1 OPE 72 L-S 11.466,68 554,91 10.911,77 
Escombrada de manteniment tarda N0 i 
NI 2 PEO 298 L-S       
  2 OPE 298 L-S 127.701,20 2.391,71 125.309,49 
Escombrada manual diumenges i festius 
N0 i NI 5 PEO 52 D       
  5 PEO 15 F 41.578,27 150,02 41.428,25 
Escombrada mecànica diumenes i festius 
N0 1 OPE 52 D       
  1 OPE 15 F 12.359,33 1.619,71 10.739,62 
Baldeig diumenges i festius N0 1 OPE 52 D       
  1 OPE 15 F 11.745,69 1.825,63 9.920,06 
Baldeig diumenges i festius NI estiu 1 OPE 26 D 4.577,58 708,45 3.869,13 
Escombrada de manteniment tarda estiu 
NIII 2 OPE 120 L-S       
  2 PEO 120 L-S 51.423,30 963,11 50.460,19 
Escombrada manual diumenges i festius 
estiu NIII 6 PEO 26 D 19.259,16 37,32 19.221,84 
Escombrada mecànica diumenges i 
festius NIII 1 CON 26 D 5.424,99 877,02 4.547,97 
Baldeig manual 1 OPE 298 L-S 43.508,56 8.119,98 35.388,58 
Baldeig manual 1 OPE 298 L-S 43.508,56 8.119,98 35.388,58 
Fregat 1 OPE 298 L-S 53.488,66 18.767,26 34.721,40 
Baldeig mecànic 1 CON 298 L-S 56.582,48 12.236,25 44.346,23 
Escombrada mecànica voreres i 
peatonals 1 OPE 298 L-S 46.130,37 7.204,06 38.926,31 
Escombrada mecànica calçades 1 CON 298 L-S 56.226,10 8.996,02 47.230,08 
Escombrada Passeig Marítim 1 CON 298 L-S 52.333,80 10.051,97 42.281,83 
Escombrada mixta 1 CON 298 L-S       
  1 PEO 298 L-S 77.444,62 7.299,42 70.145,20 
Servei d'actuació inmediata 0,5 OPE 298 L-S       
  0,5 OPE 52 D       
  0,5 OPE 15 F 33.832,92 4.316,47 29.516,45 
Servei d'actuació inmediata tarda 0,5 OPE 298 L-S       
  0,5 OPE 52 D       
  0,5 OPE 15 F 33.832,92 4.316,47 29.516,45 
Manteniment i neteja de papereres 1 OPE 298 L-S 43.512,75 8.119,98 35.392,77 
Neteja de festes. Cavalcada de reis 0,5 CON 1 L-S       
  1 PEO 1 L-S 187,96 15,09 172,87 
Neteja de festes. Tres tombs 
(Escombrada mixta) 0,5 CON 1 L-S       
  1 PEO 1 L-S 187,96 15,09 172,87 



 

 

Neteja de festes. Tres tombs (Baldeig) 0,5 CON 1 L-S 77,10 0,00 77,10 
Neteja de festes. Carnaval (Escombrada 
mixta) 1 CON 1 L-S       
  2 PEO 1 L-S 375,92 30,19 345,73 
Neteja de festes. Carnaval (Baldeig) 1 CON 1 L-S 154,19 0,00 154,19 
Neteja de festes. Carnaval (Escombrada 
mixta) 1 CON 1 L-S       
  2 PEO 1 L-S 375,92 30,19 345,73 
Neteja de festes. Carnaval (Baldeig) 1 CON 1 L-S 154,19 0,00 154,19 
Neteja de festes. Carnaval (Escombrada 
mixta) 1 CON 1 L-S       
  2 PEO 1 L-S 375,92 30,19 345,73 
Neteja de festes. Carnaval (Baldeig) 1 CON 1 L-S 154,19 0,00 154,19 
Neteja de festes. Carnaval (Rec) 1 CON 1 L-S       
  2 PEO 1 L-S 2.295,45 961,64 1.333,81 
Neteja de festes. Festes majors de barri 
(Escombrada mixta) 1 CON 5 L-S       
  2 PEO 5 L-S 1.879,59 150,94 1.728,65 
Neteja de festes. Festes majors de barri 
(Baldeig) 1 CON 5 L-S 770,97 0,00 770,97 
Neteja de festes. Festes majors de barri 
(Rec) 1 CON 5 L-S       
  2 PEO 5 L-S 1.607,46 20,06 1.587,40 
Neteja de festes. Festes majors de la 
ciutat (Escombradora mixta) 2 CON 13 L-S       
  4 PEO 13 L-S 9.773,88 784,89 8.988,99 
Neteja de festes. Festes majors de la 
ciutat (Baldeig) 2 CON 13 L-S 4.009,06 0,00 4.009,06 
Neteja de festes. Festes majors de la 
ciutat (Rec) 2 CON 13 L-S       
  4 PEO 13 L-S 8.358,80 104,34 8.254,46 
Neteja de festes. Altres festes de la ciutat 
(Escombrada mixta) 1 CON 10 L-S       
  2 PEO 10 L-S 3.759,18 301,86 3.457,32 
Neteja de festes. Altres festes de la ciutat 
(Baldeig) 1 CON 10 L-S 1.541,95 0,00 1.541,95 
Neteja de festes. Altres festes de la ciutat 
(Rec) 1 CON 10 L-S       
  2 PEO 10 L-S 3.214,92 40,13 3.174,79 
Retirada de fulles 2 CON 78 L-S       
  4 PEO 78 L-S       
  2 CON 4 D       
  4 PEO 4 D 62.369,84 4.950,83 57.419,01 
Retirada d'excrements d'animals 1 OPE 104 L-S 14.460,23 2.426,47 12.033,76 
Neteja mercat de mar (Escombrada 
mixta) 0,25 CON 1 L-S       
  0,25 PEO 1 L-S 70,57 7,55 63,02 
Neteja mercat de mar (Baldeig manual) 0,25 OPE 1 L-S 36,50 6,81 29,69 
Neteja mercat de mar (Residus) 0,25 CON 1 L-S       
  0,25 PEO 1 L-S 66,57 1,93 64,64 
Neteja mercat central (Escombrada 
mixta) 0,25 CON 1 L-S       
  0,25 PEO 1 L-S 70,57 7,55 63,02 
Neteja mercat central (Baldeig manual) 0,25 OPE 1 L-S 36,50 6,81 29,69 
Neteja mercat central (Residus) 0,25 CON 1 L-S       
  0,25 PEO 1 L-S 66,57 1,93 64,64 
          2.010.530,80     
                
NETEJA DE PINTADES               
Neteja de pintades 2 OPE 298 L-S 78.863,13 12.650,40 66.212,73 
                
NETEJA DE PLATGES               
Neteja platges (Tractor) TB 2 CON 86 L-S       
  2 CON 16 D 38.916,30 10.672,25 28.244,05 



 

 

Neteja platges (Recollida residus pick-up) 
TB 1 CON 86 L-S       
  1 CON 16 D 15.241,74 1.763,98 13.477,76 
Neteja platges (Baldeig pick-up) TB 2 OPE 86 L-S       
  2 OPE 16 D 28.240,37 4.000,01 24.240,36 
Neteja platges (manual) TB 2 PEO 86 L-S       
  2 PEO 16 D 20.219,93 128,64 20.091,29 
Neteja platges (responsable) TB 1 OPE 86 L-S       
  1 OPE 16 D 13.639,63 1.631,65 12.007,98 
Neteja platges (Tractor) TA 2 CON 52 L-S       
  2 CON 11 D 24.110,39 6.591,69 17.518,70 
Neteja platges (Recollida residus pick-up) 
TA 1 CON 52 L-S       
  1 CON 11 D 9.450,94 1.089,52 8.361,42 
Neteja platges (Baldeig pick-up) TA 2 OPE 52 L-S       
  2 OPE 11 D 17.509,77 2.470,59 15.039,18 
Neteja platges (manual) TA 10 PEO 52 L-S       
  10 PEO 11 D 62.767,64 397,27 62.370,37 
Neteja platges (responsable) TA 1 OPE 52 L-S       
  1 OPE 11 D 8.458,07 1.007,78 7.450,29 
Neteja platges (reforç Bremach tarda) TA 1 CON 52 L-S       
  1 CON 11 D 9.450,94 1.089,52 8.361,42 
Neteja platges (Tractor) TH 1 CON 57 L-S 10.578,28 2.981,95 7.596,33 
Neteja platges (manual) TH 2 PEO 57 L-S 10.781,40 71,89 10.709,51 
Neteja platges (responsable) TH 1 OPE 57 L-S 7.353,38 911,80 6.441,58 
Neteges especials (Sant Joan) 20 PEO 1 L-S 1.877,26 0,00 1.877,26 
Neteges especials (Festa major) 20 PEO 1 L-S 1.877,26 0,00 1.877,26 
Neteja manual camí de ronda 0,5 PEO 14 L-S 1.324,03 8,83 1.315,20 
          281.797,33     
                
RESIDUS               
Recollida orgànica CL 1 CON 182 L-S       
  1 CON 44 D i F 99.369,56 36.621,83 62.747,73 
Recollida orgànica CL estiu 2 CON 116 L-S       

(1 servei 365 dies a l'any) 2 CON 23 D i F 107.963,78 30.778,52 77.185,26 
Recollida orgànica CP 0,5 CON 298 L-S       
  0,5 PEO 298 L-S       
  0,5 CON 67 D i F       
  0,5 PEO 67 D i F 84.108,93 9.786,44 74.322,49 
Recollida rebuig CL 2 CON 298 L-S       
  2 CON 67 D i F 281.728,65 79.047,94 202.680,71 
Recollida rebuig CL alterna any 1 CON 182 L-S       
  1 CON 44 D i F 87.374,92 29.214,21 58.160,71 
Recollida rebuig CL alterna estiu 2 CON 116 L-S       
  2 CON 23 D i F 107.276,62 35.733,79 71.542,83 
Recollida rebuig CP 1 CON 298 L-S       
  1 PEO 298 L-S       
  1 CON 67 D i F       
  1 PEO 67 D i F 169.753,35 21.108,38 148.644,97 
Recollida envassos CL 1 CON 298 L-S       
  1 CON 14 D i F 132.100,95 51.808,28 80.292,67 
Recollida envassos CP 0,25 CON 156 L-S 12.327,32 3.276,33 9.050,99 
Recollida envassos CS 0.75 CON 156 L-S 41.091,36 13.176,56 27.914,80 
Recollida paper cartró CL 1 CON 298 L-S       
  1 CON 14 D i F 132.824,40 52.531,73 80.292,67 
Recollida paper cartró CP 0,25 CON 156 L-S 16.979,15 6.548,40 10.430,75 
Recollida paper cartró CS 0.75 CON 156 L-S 40.712,22 12.797,43 27.914,79 
Recollida vidre CL 1 CON 104 L-S 63.625,65 36.861,43 26.764,22 
Recollida vidre CP 0,25 CON 52 L-S 5.793,47 2.316,55 3.476,92 
Recollida vidre CS 0,75 CON 52 L-S 14.329,01 5.024,08 9.304,93 
Recollida grans generadors rebuig 0,5 CON 298 L-S       

(desbordaments tarda) 0,5 PEO 298 L-S 63.022,56 7.737,23 55.285,33 
Recollida grans generadors orgànica 0,5 CON 298 L-S       

(desbordaments tarda) 0,5 PEO 298 L-S 63.022,56 7.737,23 55.285,33 



 

 

Auxiliar CL nit 2 OPE 298 L-S       
  2 OPE 67 D i F 139.802,24 5.762,87 134.039,37 
Auxiliar CL matí 1 OPE 298 L-S       
  1 OPE 67 D i F 63.548,17 2.881,44 60.666,73 
Recollida extra arbres Nadal 1 CON 15 L-S       
  2 PEO 15 L-S 8.165,99 631,47 7.534,52 
Recollida paper cartró Nadal 1 CON 22 L-S       
  1 PEO 22 L-S       
  1 CON 2 D i F       
  1 PEO 2 D i F 11.020,18 1.246,27 9.773,91 
Neteja interior orgànica CL 1 CON 168 L-S 51.932,04 10.577,30 41.354,74 
Neteja interior orgànica CP 0,3 CON 42 L-S       
  0,3 PEO 42 L-S 5.524,33 0,00 5.524,33 
Neteja interior rebuig CL 1 CON 120 L-S 37.094,31 7.555,21 29.539,10 
Neteja interior rebuig CP 1 CON 20 L-S       
  1 PEO 20 L-S 8.768,78 0,00 8.768,78 
Neteja interior envassos CL 1 CON 36 L-S 10.397,62 2.266,56 8.131,06 
Neteja interior envassos CP 0,25 CON 12 L-S       
  0,25 PEO 12 L-S 1.206,71 0,00 1.206,71 
Neteja interior cartró CL 1 CON 12 L-S 3.465,87 755,52 2.710,35 
Neteja interior cartró CP 0,3 CON 4 L-S       
  0,3 PEO 4 L-S 482,68 0,00 482,68 
Neteja interior vidre CL 1 CON 36 L-S 10.397,62 2.266,56 8.131,06 
Neteja interior vidre CP 0,3 CON 12 L-S       
  0,3 PEO 12 L-S 1.448,05 0,00 1.448,05 
Neteja exterior 1 OPE 298 L-S       
  1 OPE 67 D i F 70.498,73 8.610,52 61.888,21 
Manteniment contenidors 1 OPE 104 L-S 21.753,96 3.702,90 18.051,06 
Transport caixes obertes 1 CON 298 L-S       
  1 CON 67 D i F 99.470,61 15.392,06 84.078,55 
Recollida concertada voluminosos 1 CON 298 L-S       
  1 PEO 298 L-S 103.469,06 17.892,88 85.576,18 
Recollida no concertada voluminosos 0,5 CON 298 L-S       
  0,5 PEO 298 L-S 53.715,35 6.272,58 47.442,77 
          2.225.566,76     
                
DEIXALLERIA               
Punt Net matí 1 CON 298 L-S       
  1 OPE 298 L-S 79.324,56 4.168,78 75.155,78 
Punt Net tarda 1 CON 298 L-S       
  1 OPE 298 L-S 79.324,56 4.168,78 75.155,78 
Punt Net festius 0,5 OPE 65 D i F 4.761,93 0,00 4.761,93 
Deixalleria mòbil matí 1 CON 298 L-S 55.825,49 900,56 54.924,93 
Deixalleria mòbil tarda 0,5 CON 298 L-S 27.912,74 450,28 27.462,46 
          247.149,28     
                
SUBTOTAL         4.843.907,30     
                
COSTOS INDIRECTES         494.260,01   494.260,01 
COSTOS INDIRECTES+GG+BI (10,5%)         718.253,93     
                
TOTAL         6.056.421,24     
                

IVA         484.513,70     
                

TOTAL         6.540.934,94     
                

REDUCCIÓ               

 
 
 
 



 

 

   
PROPOSTA 

2012    

  IMPORT 
PREU 
REVISABLE PERSONAL PROPOSTA  

NETEJA VIÀRIA         
Escombrada manual sector A 863.831,20 861.763,60 4,00 118.863,94 
Escombrada manual sectores 83.964,15 83.763,18     
Escombrada manual altern estiu 50.378,49 50.257,91   25.128,95 
Escombrada manual amb vehicle aux., sector A 37.975,84 36.779,98     
Escombrada manual amb vehicle aux., sector B I 45.876,86 44.432,20     
Escombrada manual amb vehicle auxi., sector B II 20.165,93 19.241,08     
Escombrada manual amb vehicle aux., sector B I 
estiu 27.526,11 26.659,31   8.886,44 
Escombrada manual amb vehicle aux., sector B II 
estiu 12.099,56 11.544,65   11.544,65 
Escombrada de manteniment tarda N0 i NI         
  134.969,15 132.577,44 2,00 66.288,72 
Escombrada manual diumenges i festius N0 i NI         
  43.981,11 43.831,09     
Escombrada mecànica diumenes i festius N0         
  12.982,23 11.362,52     
Baldeig diumenges i festius N0         
  12.321,05 10.495,42     
Baldeig diumenges i festius NI estiu 4.801,99 4.093,54   4.093,54 
Escombrada de manteniment tarda estiu NIII         
  54.349,99 53.386,88     
Escombrada manual diumenges i festius estiu NIII 20.374,03 20.336,71   3.389,45 
Escombrada mecànica diumenes i festius NIII 5.688,77 4.811,75     
Baldeig manual 45.561,10 37.441,12     
Baldeig manual 45.561,10 37.441,12     
Fregat 55.502,50 36.735,24     
Baldeig mecànic 59.154,56 46.918,31     
Escombrada mecànica voreres i peatonals 48.388,10 41.184,04     
Escombrada mecànica calçades 58.965,44 49.969,42     
Escombrada Passeig Marítim 54.786,15 44.734,18     
Escombrada mixta         
  81.513,04 74.213,62     
Servei d'actuació inmediata         
          
  35.544,87 31.228,40     
Servei d'actuació inmediata tarda         
          
  35.544,87 31.228,40     
Manteniment i neteja de papereres 45.565,53 37.445,55     
Neteja de festes. Cavalcada de reis         
  197,99 182,90     
Neteja de festes. Tres tombs (Escombrada mixta)         
  197,99 182,90     
Neteja de festes. Tres tombs (Baldeig) 81,57 81,57     
Neteja de festes. Carnaval (Escombrada mixta)         
  395,97 365,78     
Neteja de festes. Carnaval (Baldeig) 163,13 163,13     
Neteja de festes. Carnaval (Escombrada mixta)         
  395,97 365,78     
Neteja de festes. Carnaval (Baldeig) 163,13 163,13     
Neteja de festes. Carnaval (Escombrada mixta)         
  395,97 365,78     
Neteja de festes. Carnaval (Baldeig) 163,13 163,13     
Neteja de festes. Carnaval (Rec)         
  2.372,81 1.411,17     
Neteja de festes. Festes majors de barri 
(Escombrada mixta)         
  1.979,85 1.828,91   365,78 
Neteja de festes. Festes majors de barri (Baldeig) 815,69 815,69   815,69 



 

 

Neteja de festes. Festes majors de barri (Rec)         
  1.699,53 1.679,47   223,93 
Neteja de festes. Festes majors de la ciutat 
(Escombradora mixta)         
  10.295,24 9.510,35     
Neteja de festes. Festes majors de la ciutat 
(Baldeig) 4.241,59 4.241,59     
Neteja de festes. Festes majors de la ciutat (Rec)         
  8.837,56 8.733,22     
Neteja de festes. Altres festes de la ciutat 
(Escombrada mixta)         
  3.959,70 3.657,84     
Neteja de festes. Altres festes de la ciutat (Baldeig) 1.631,38 1.631,38     
Neteja de festes. Altres festes de la ciutat (Rec)         
  3.399,06 3.358,93     
Retirada de fulles         
          
          
  65.700,14 60.749,31   24.538,56 
Retirada d'excrements d'animals 15.158,19 12.731,72     
Neteja mercat de mar (Escombrada mixta)         
  74,23 66,68     
Neteja mercat de mar (Baldeig manual) 38,22 31,41     
Neteja mercat de mar (Residus)         
  70,32 68,39     
Neteja mercat central (Escombrada mixta)         
  74,23 66,68     
Neteja mercat central (Baldeig manual) 38,22 31,41     
Neteja mercat central (Residus)         
  70,32 68,39     
  2.119.984,88       
          
NETEJA DE PINTADES         
Neteja de pintades 82.703,47 70.053,07 2,00 70.053,07 
          
NETEJA DE PLATGES         
Neteja platges (Tractor) TB         
  40.554,45 29.882,20     
Neteja platges (Recollida residus pick-up) TB         
  16.023,45 14.259,47     
Neteja platges (Baldeig pick-up) TB         
  29.646,31 25.646,30   12.823,15 
Neteja platges (manual) TB         
  21.385,22 21.256,58     
Neteja platges (responsable) TB         
  14.336,09 12.704,44     
Neteja platges (Tractor) TA         
  25.126,47 18.534,78   6.352,22 
Neteja platges (Recollida residus pick-up) TA         
  9.935,90 8.846,38     
Neteja platges (Baldeig pick-up) TA         
  18.382,04 15.911,45   7.955,73 
Neteja platges (manual) TA         
  66.385,12 65.987,85   32.993,93 
Neteja platges (responsable) TA         
  8.890,19 7.882,41   7.882,41 
Neteja platges (reforç Bremach tarda) TA         
  9.935,90 8.846,38     
Neteja platges (Tractor) TH 11.018,87 8.036,92     
Neteja platges (manual) TH 11.402,55 11.330,66 2,00 11.330,66 
Neteja platges (responsable) TH 7.726,99 6.815,19 1,00 6.815,19 
Neteges especials (Sant Joan) 1.986,14 1.986,14     
Neteges especials (Festa major) 1.986,14 1.986,14     
Neteja manual camí de ronda 1.400,31 1.391,48     



 

 

  296.122,17       
          
RESIDUS         
Recollida orgànica CL         
  103.008,93 66.387,10   9.802,12 
Recollida orgànica CL estiu         

(1 servei 365 dies a l'any) 112.440,53 81.662,01     
Recollida orgànica CP         
          
          
  88.419,63 78.633,19     
Recollida rebuig CL         
  293.484,13 214.436,19     
Recollida rebuig CL alterna any         
  90.748,24 61.534,03     
Recollida rebuig CL alterna estiu         
  111.426,10 75.692,31     
Recollida rebuig CP         
          
          
  178.374,76 157.266,38     
Recollida envassos CL         
  136.757,92 84.949,64   4.247,48 
Recollida envassos CP 12.852,28 9.575,95     
Recollida envassos CS 42.710,42 29.533,86     
Recollida paper cartró CL         
  137.481,37 84.949,64   4.247,48 
Recollida paper cartró CP 17.584,13 11.035,73     
Recollida paper cartró CS 42.331,28 29.533,85     
Recollida vidre CL 65.177,97 28.316,54     
Recollida vidre CP 5.995,13 3.678,58     
Recollida vidre CS 14.868,70 9.844,62     
Recollida grans generadors rebuig         

(desbordaments tarda) 66.229,11 58.491,88     
Recollida grans generadors orgànica         

(desbordaments tarda) 66.229,11 58.491,88     
Auxiliar CL nit         
  147.576,52 141.813,65   15.942,14 
Auxiliar CL matí         
  67.066,84 64.185,40     
Recollida extra arbres Nadal         
  8.602,99 7.971,52     
Recollida paper cartró Nadal         
          
          
  11.587,07 10.340,80     
Neteja interior orgànica CL 54.330,61 43.753,31     
Neteja interior orgànica CP         
  5.844,74 5.844,74     
Neteja interior rebuig CL 38.807,58 31.252,37     
Neteja interior rebuig CP         
  9.277,37 9.277,37     
Neteja interior envassos CL 10.869,22 8.602,66   8.602,66 
Neteja interior envassos CP         
  1.276,70 1.276,70   1.276,70 
Neteja interior cartró CL 3.623,07 2.867,55   2.867,55 
Neteja interior cartró CP         
  510,68 510,68   510,68 
Neteja interior vidre CL 10.869,22 8.602,66   8.602,66 
Neteja interior vidre CP         
  1.532,04 1.532,04   1.532,04 
Neteja exterior         
  74.088,25 65.477,73   8.250,19 



 

 

Manteniment contenidors 22.800,92 19.098,02     
Transport caixes obertes         
  104.347,17 88.955,11     
Recollida concertada voluminosos         
  108.432,48 90.539,60     
Recollida no concertada voluminosos         
  56.467,03 50.194,45     
  2.324.030,24       
          
DEIXALLERIA         
Punt Net matí         
  83.683,60 79.514,82     
Punt Net tarda         
  83.683,60 79.514,82 2,00 79.514,82 
Punt Net festius 5.038,12 5.038,12 1,00 5.038,12 
Deixalleria mòbil matí 59.011,14 58.110,58     
Deixalleria mòbil tarda 29.505,56 29.055,28     
  260.922,01       
          
SUBTOTAL 5.083.762,77   14,00 570.780,65 
          
COSTOS INDIRECTES 522.927,09 522.927,09     
COSTOS INDIRECTES+GG+BI (10,5%) 759.774,75     59.931,97 
          
TOTAL 6.366.464,61     630.712,62 
          

IVA 572.981,81 572981,8146   63.071,26 
          

TOTAL 6.939.446,42     693.783,88 
          

REDUCCIÓ       10,00 

 
 
Es vota la proposta amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb 14 vots 
a favor (9 de CiU, 3 del PP i 2 de la CUP) i 9 abstencions (7 del PSC i 2 
d’ICV). 
 
 
El redactat de la part resolutiva que s’aprova és el següent: 
 
“PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT LA PRIMERA MODIFICACIÓ 
PARCIAL DEL PREU DEL CONTRACTE per l’empresa VALORIZA Servicios 
Medioambientales (Grupo Sacyr-Vallehermoso), corresponent al contracte de 
Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió administrativa, segons la 
reducció del preu fixat en un 6,3 % sobre el preu vigent i que estableix un 
import de 6.561.891,82 €, IVA inclòs, aplicable en l’exercici del 2013. 
 
Qualsevol altre acord posterior que pugui suposar la modificació del contracte 
entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios 
Mediambientales, respectarà plenament els acords aprovats en la moció 
presentada en el Ple del dia 6 de maig. 
 



 

 

SEGON. APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DELS SERVEIS 
segons la taula que s’adjunta, per tal  de mantenir l’equilibri econòmic i financer 
del contracte. 
 
TERCER. APROVAR L’APLICACIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS d’aquest 
acord com a mesura cautelar amb aplicació a data 1 de juny de 2013. 
 
QUART. APROVAR LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES per tal de fer 
front a la reducció del preu del contracte vigent i fixat en el 6,3% i que 
corresponen a: 
 
1.  Estalvi anual per la pròrroga de dos anys en l’amortització del contracte, 

passant dels 10 anys establerts a 12 anys, amb un import de 150.099,09 €, 
IVA no inclòs. 

2.  Eliminació dels serveis extraordinaris estivals o de temporalitat limitada, 
amb un import de 146.994,42 €, IVA no inclòs. 

3.  Anticipar els costos referents a les campanyes de comunicació i 
sensibilització de l‘any 2015 al 2018, amb un import de 120.000 € anuals, 
als que s’afegeix els costos derivats de la financiació de l’anticip realitzat 
amb un total de 15.984 €, IVA no inclosos. 

 
CINQUÈ. NOTIFICAR els presents acords, amb els seus Annexos, a la 
concessionària VALORIZA Servicios Medioambientales (Grupo Sacyr-
Vallehermoso).” 
 
 
29.   MOCIÓ DE CIU PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL. 
 
El grup municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
L’educació ambiental és una font de creació de consciència, de valors i de 
coneixement basada en una nova relació entre les persones i el medi, i és una 
eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous 
models de governança. 

 
També és un instrument de gestió ambiental necessari, sense el qual no es 
poden explicar els canvis que ha experimentat la societat en àmbits de 
sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió de residus, l’eficiència 
energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del 
territori i de la biodiversitat. 
 



 

 

L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la 
població en una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de 
funcionament de les nostres ciutats i pobles. 
 
A continuació de les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad 
o la Cimera de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en 
l’aplicació de l’educació ambiental que donin suport a al seva gestió ambiental 
municipal. 
 
En el marc de la 13a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a 
la Sostenibilitat celebrada el passat 7 de març de 2013 es va aprovar la 
Declaració de Lleida per una educació ambiental. Amb aquesta declaració la 
Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dins del marc 
descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals, per la qual 
s’adopten els següents acords: 

- Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el mon 
local, que és el més proper a la ciutadania.  

- Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació 
d’un nou model de governança participativa. 

- Demanar la màxima coordinació entre administracions 

- Reconèixer el paper que tots els actors intervinents 

- Continuar promovent la participació ciutadana 

- Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius 
segueixen sent espai de creació de coneixements i consciència 
ambiental 

- Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i 
públic familiar 

- Treballar plegats amb el sector empresarial 

- Incorporar les noves tecnologies de comunicació 

- Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i 
internacionals 

- Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el 
propi àmbit municipal  

- Invertir en educació ambiental 
 
Finalment, la Declaració de Lleida insta als ajuntaments que formen part de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a presentar-la en el Ple 
municipal, abans del 5 de juny, per donar el màxim suport. 



 

 

 
És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Donar suport a la Declaració de Lleida aprovada en el marc de la 
13a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
celebrada el passat 7 de març de 2013; orientada a l’educació ambiental. 
 
SEGON. Notificar-ho a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.” 
 
 

DECLARACIÓ DE LLEIDA 
 

LES CIUTATS I ELS POBLES PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper 
decisiu que ha protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la 
nostra societat. 
 
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de 
creació de consciència, de valors i de coneixement basada en una nova 
relació entre les persones i el medi, i que és una eina imprescindible per 
generar corresponsabilitat en la ciutadania i nous models de governança 
participativa. 
 
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument 
de gestió ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis 
que ha experimentat la societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com 
ara la gestió dels residus, l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de 
l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del territori i de la biodiversitat. 
 
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la 
població en una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de 
funcionament de les nostres ciutats i pobles. 
 
Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad 
o la Cimera de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en 
l’aplicació de l’educació ambiental en el nostre entorn més proper i, fins i tot, 
en el context europeu. 
 



 

 

En aquesta tasca hi ha hagut i encara hi tenen un paper essencial el món local 
i els ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis 
d’educació ambiental que donin suport a la seva gestió ambiental municipal. 
 
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de 
Lleida, que ara ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat 
Sostenible en la categoria d’educació ambiental per la Fundació Fòrum 
Ambiental. 
 
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions que han 
rebut el suport de la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Les ciutats i pobles volem reconèixer també el paper que la societat civil té en 
aquest àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, 
les empreses i els professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, 
la ciutadania.  La seva capacitat de generació de consciència social, de 
mobilització, de creació de corresponsabilitat i d’implicació han estat i són 
indispensables. 
 
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària 
entre actors, la Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial 
que mai per garantir una gestió ambiental municipal eficient i de qualitat. 
 
És per això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat 

ACORDEM: 
 
Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, 
que és el que està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que 
són una font de valors ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una 
de les garanties d’èxit de la gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús 
dels recursos naturals i econòmics. 
 
Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou 
model de governança participativa que ens porti a una societat més sostenible. 
 
Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear 
sinergies que condueixen a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats 
de la gestió ambiental.  Per part nostra, ens instem com a ajuntaments a ser 
generosos a l’hora de compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i 
ens comprometem a adherir-nos i participar activament en alguna de les 
campanyes de sensibilització que s’organitzin des de la Xarxa. 
 



 

 

Reconèixer el paper que tots els actors intervinents han jugat en la 
implementació de la conscienciació ambiental en la societat catalana, i en 
particular el de les entitats d’educació ambiental i el tercer sector ambiental de 
Catalunya amb qui cal potenciar sinèrgies mútues. 
 
Continuar promovent la participació de la ciutadania perquè el món local 
entén que la gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la 
corresponsabilitat. 
 
Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius 
segueixen sent un espai de creació de coneixements i de consciència 
ambiental i un àmbit d’aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental.  Alhora, 
aprofitar l’espai educatiu per donar a conèixer la tasca municipal en matèria de 
sostenibilitat i capacitar el professorat i els alumnes; i afavorir la creació de 
xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors educatius, com a elements de 
potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial. 
 
Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic 
familiar, i en particular amb la població amb més dificultats d’accés a la 
informació ambiental. 
 
Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de 
responsabilitat social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats 
d’ocupació en el sector de l’educació ambiental i la sostenibilitat. 
 
Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els 
avantatges que proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar 
l’accessibilitat als recursos de comunicació, així com per assegurar drets 
fonamentals com ara la garantia d’accés a la informació ambiental i la 
participació pública en la presa de decisions. 
 
Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a 
través de la mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per 
desenvolupar objectius i projectes comuns que promoguin la complicitat de la 
ciutadania en l’impuls de les polítiques ambientals locals. 
 
Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi 
àmbit municipal, per tal que el personal dels ajuntaments exercici com a actor 
exemplaritzant de la corresponsabilitat ambiental i dels comportaments 
ambientalment correctes. 
 
Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de 
la inversió tenen en eficència i estalvi dels recursos. 
 



 

 

Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Lleida en els respectius 
plens municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa 
els acords que s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís 
local envers l’educació ambiental. 
 

13a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 

Lleida, 7 de març de 2013 
_______________________________________________________________ 

 
 
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents (6 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).  Es 
comptabilitzen 3 abstencions de la Sra. Glòria García, Sra. Maria Josep Riba i 
Sr. Joan Giribet, que no eren presents a la sala en el moment de la votació. 
 
 
30.  MOCIÓ DE CIU PER GAUDIR D’UN AIRE MÉS NET. 
 
El grup municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
La contaminació de l’aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i 
el medi ambient. Es considera que és una de les causes principals de diverses 
malalties cardiovasculars, entre elles l’asma que ha duplicat la seva incidència 
en 30 anys.  
 
La contaminació de l’aire a banda dels efectes a curt termini també té efectes 
a llarg termini a causa de l’exposició crònica als contaminats. 
 
S’han aplicat mesures per baixar la incidència de la contaminació de l’aire; 
millora carburants, dispositius en vehicles,.. No obstant això, el problema de la 
qualitat de l’aire a les ciutats segueix sense resoldre’s. 
 
La Comissió Europea a declarat a l’any 2013 com l’any de l’aire, arran del 
procés per a adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l’aire i 
preparar noves propostes per millorar-la.  
 
Les ciutats i pobles signants d’aquest acord coincideixen que el problema de la 
qualitat de l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat 
principalment per la producció de gasos contaminants derivats del trànsit i 
especialment dels vehicles dièsel, tant si circulen per vies urbanes com per 
infraestructures que travessen els termes municipals. 
 



 

 

Els problemes en la qualitat de l’aire  tenen un caràcter estructural i són 
d’abast territorial general. Per tant, s’han d’abordar des de els corresponent 
nivells de responsabilitats; Europeu, Estatal, Regional. 
 
En el marc de la 13a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat, celebrada el passat 7 de març de 2013, es va aprovar la 
Declaració de Lleida per una Aire més net. Amb aquesta declaració la Xarxa 
assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dins del marc descrit i 
amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals, per la qual 
s’adopten els següents acords: 
 
Instar a: 

- La Comissió Europea, al Govern i l’Estat i a la Generalitat a impulsar 
directives i mesures legislatives i reglamentaries per limitar carburants 
amb emissió de gasos. 

- La Comissió Europea a definir noves estratègies. 

- Al Govern de l’Estat a aprovar el Pla Nacional de Qualitat de l’aire i 
Protecció de l’Atmosfera. 

- Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i 
desenvolupar el Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire de 
Catalunya. 

- Al Govern de la Generalitat de Catalunya facilitar la participació de les 
ciutats i pobles i de la comunitat científica en el desenvolupament del 
Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. 

 
Demanar que: 
 

- El Govern de l’Estat impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades 
a un parc motor de menors emissions de contaminants. 

- El Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general vehicles en 
funció de les seves emissions. 

- el Govern de la Generalitat faci un esforç divulgatiu de les dades de la 
qualitat de l’aire. 

- El Govern de la Generalitat a donar suport mesures mobilitat sostenible. 

- La Diputació de Barcelona doni suport a ciutats i pobles per aplicar els 
compromisos. 

 
Comprometre a: 

- Difondre l’any  2013 com Any Europeu de l’Aire 



 

 

- Col·laborar amb la Generalitat per avançar de forma consensuada i 
coordinada a abordar els problemes que afecte a la qualitat de l’aire 

- Aprovar els Plans locals de la qualitat de l’aire  

- Aplicar i impulsar les mesures que es detallin en el Pla Nacional de 
Qualitat de l’aire. Aquestes mesures podran ser: 

- Impuls de mesures de fiscalitat ambiental   

- Col·laboració amb la Generalitat per informar a la població 
sobre els nivells de qualitat de l’aire 

- Promocionar mesures de mobilitat sostenible 

- Adquirir vehicles amb baixes emissions de NO2 i CO2 

- Facilitar instal·lació d’infraestructures de recàrrega de 
vehicles de gas i elèctrics 

- La jerarquització de la xarxa viaria establint vies amb 
trànsit restringit per anar a peu o bicicleta 

- Modificar les ordenances municipals d’edificació per 
preveure  i exigir espai suficient per l’aparcament de les 
bicicletes en noves edificacions 

- Impulsar mesures reduir material particulat  
  
Finalment, la Declaració de Lleida insta als ajuntaments que formen part de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a presentar-la en el ple 
municipal abans del 5 de juny, per donar el màxim suport .  
 
És per tot això aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Donar suport a l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un Aire més Net, adoptat el passat 7 de març de 2013. 
 
SEGON. Notificar-ho a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.” 
 
 

ACORD 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

per un Aire més Net 
 



 

 

La contaminació de l’aire segueix sent una preocupació per a la salut pública i 
el medi ambient. 
 
Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties 
cardiorespiratòries, entre elles l’asma (actualment la pateixen el doble de 
persones que fa 30 anys).  Diversos estudis científics han evidenciat que la 
contaminació atmosfèrica que prové del trànsit rodat s’associa no només amb 
efectes a curt termini (major incidència de malalties i morts cardiorespiratòries 
en dies amb pics de contaminació), sinó també amb efectes a llarg termini a 
causa de l’exposició crònica a aquests contaminants. 
 
S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en 
suspensió per sobre del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest 
contaminant representaria un increment d’uns 14 mesos en l’esperança de 
vida. 
 
Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de 
substàncies nocives a l’atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, 
que han contribuït a avançar.  No obstant això, el problema de la qualitat de 
l’aire a les ciutats segueix sense resoldre’s, especialment per contaminants 
com el diòxid de nitrogen i el material particulat, malgrat s’han aconseguit 
reduir les emissions de molts contaminants, per exemple el plom i el diòxid de 
sofre. 
 
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l’Aire, arran del 
procés per a adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l’aire i 
preparar noves propostes per millorar-la a tot Europa.  En aquest sentit, 
l’edició 2013, de la Setmana Verda Europea se centrarà enguany en la qualitat 
de l’aire. 
 
La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans 
i programes per restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on 
se superin els valors de referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la 
salut de les persones i el medi. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
organisme responsable de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha 
constatat que des de l’entrada en vigor del valor límit per al diòxid de nitrogen 
(NO2), i de partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) determinat 
per directives europees, es sobrepassen els valors límit de qualitat de l’aire 
reglamentats per aquests contaminants en un àmbit que comprèn 40 municipis 
de les zones de qualitat 1 i 2 de Catalunya. 
 



 

 

En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció 
especial de l’ambient atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos 
municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per ambdós contaminants.  Concretament, la 
zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per NO2 i PM10 afecta 
els termes municipals següents1: 
 
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Santa 
Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, 
Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del 
Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, 
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de 
Campsentelles. 
 
Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la 
qualitat de l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat 
principalment per la producció de gasos contaminants derivats del trànsit i 
especialment pels vehicles dièsel, tant si circulen per les vies urbanes com per 
les infraestructures de comunicació que travessen els termes municipals 
(contaminació difusa). 
 
Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural 
i siguin d’abast territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels 
corresponents nivells de responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma 
coordinada.  Actuar només al final de la cadena, sobre la ciutadania, perquè és 
més visible, no farà millorar de forma efectiva la qualitat de l’aire de les nostres 
ciutats. 
 
Una millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona 
suposaria un benefici considerable per a la salut dels més de 4 milions 
d’habitants. 
 
Les ciutats i pobles mostren la nostra preocupació per totes aquestes 
circumstàncies i per aquests motius 
 

INSTEM 
 

                                                 
1
 Decret 226/2006 (DOGC de 25.05.2006) i Acord de Govern 82/2012 (DOGC de 02.08.2012) per 

declarar zones de protecció especial per PM10 i NO2 diversos municipis. 



 

 

1.  A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè 
impulsin directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels 
carburants que produeixen òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i 
partícules que poden afectar la salut. 
 
2.  A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés 
per definir una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l’aire i preparar noves 
propostes per millorar la qualitat de l’aire a tot Europa, i aportar finançament 
per aplicar-les. 
 
3.  Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el Plan Nacional de Calidad del 
Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire). 
 
4.  Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar 
el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-
2015. 
 
De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i 
regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments 
hauríem de redactar posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de 
l’Aire, per tal de definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel 
que fa a la qualitat de l’aire en l’àmbit de les nostres competències municipals. 
 
5.  Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les 
ciutats i pobles, i de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació 
del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, mitjançant la creació 
de la Comissió de seguiment oportuna i d’acord amb els recursos que el propi 
Pla prevegi. 
 
Com a actuacions concretes a desenvolupar de forma prioritària, les ciutats i 
pobles 

DEMANEM 
 

1.  Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades 
a promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de 
contaminants locals a través de la modificació de l’impost especial sobre 
carburants per tal de gravar més el gas-oil que la gasolina, ateses les 
emissions de NO2 i partícules que generen; i la modificació de l’impost de 
matriculació en funció de les emissions de NO2 i partícules dels vehicles. 
 
2.  Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles a 
motor en funció de les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu 
visible pels compradors de vehicles. 
 



 

 

3.  Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per 
comunicar a la població de forma entenedora i pedagògica la informació i 
dades sobre la qualitat de l’aire: modificant l’Índex Català de Qualitat de l’Aire i 
ponderant les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de trànsit, suburbanes i de fons d’una mateixa zona. 
 
4.  Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de 
mobilitat sostenible i d’impuls de vehicles nets –i a definir aquest concepte. 
 
5.  A la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, que 
doni suport a les ciutats i pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i 
facilitar el coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure 
la publicació d’un Catàleg d’accions municipals per millorar la qualitat de l’aire, 
a publicar en el termini d’un any. 
 
Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències 
que pertoca, tenim un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més 
Net a les ciutats.  Per aquests motius ens 
 

COMPROMETEM 
 
1.  A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire. 
 
2.  A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma 
consensuada i coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat 
de l’aire atmosfèric al conjunt del territori i a cadascun dels municipis. 
 
3.  A aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l’Aire o incorporar els criteris de 
millora de la qualitat de l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia 
Sostenible Local. 
 
4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es 
detallin en el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació per la 
Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres 
Plans Locals per tal de millorar la qualitat de l’aire a l’àmbit de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Aquestes accions podran incloure: 
 
a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de 
l’impost de circulació en funció de les emissions de NO2, partícules i CO2, si 
així s’habilita als ens locals a nivell estatal. 
 



 

 

b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta 
d’entitats supralocals, per informar de forma coordinada a la població sobre els 
nivells de qualitat de l’aire i promoure actuacions conjuntes de sensibilització 
per un Aire més Net. 
 
c.  La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles nets. 
 
d.  L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2, partícules i CO2. 
 
e. La facilitació de la instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles de 
gas i l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
f. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i 
establir vies amb el trànsit restringit per anar a peu i amb bicicleta. 
 
g. Modificar les ordenances municipals d’edificació per preveure i exigir espai 
suficient per l’aparcament de les bicicletes en els projectes de noves 
edificacions (habitatges i oficines). 
 
h. Impulsar mesures per reduir el material particulat provinent d’altres fonts: 
obres públiques, ressuspensió, serveis municipals... 
 
i. i altres incloses en els Plans esmentats i el Catàleg d’accions municipals per 
millorar la qualitat de l’aire. 
 
Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net en els respectius plens 
municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, 
per tal de donar la màxima visibilitat al nostre compromís. 
 
I a notificar a la Comissió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la 
Generalitat de Catalunya el present Acord. 
 

     Lleida, 7 de març de 2013 
_______________________________________________________________ 
 
 
La proposta queda aprovada per unanimitat dels presents (6 vots de CiU, 7 
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).  Es 
comptabilitzen 3 abstencions de la Sra. Glòria García, Sra. Maria Josep Riba i 
Sr. Joan Giribet, que no eren presents a la sala en el moment de la votació. 
 
 



 

 

31.  MOCIÓ D’ICV, AMB EL SUPORT DEL PSC, EXIGINT LA RETIRADA 
DEL PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT 
EDUCATIVA  (LOMCE). 

 
El grup municipal d’ICV, amb el suport del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Atès que el Consell de Ministres del passat divendres, 17 de maig de 2013, va 
aprovar el Projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE) per a que es doni pas al seu tràmit parlamentari.  
 
Atès que el text actual ha estat aprovat sense consens amb la comunitat 
educativa, ni amb els agents socials ni amb els governs autonòmics ni locals, 
ni amb els partits polítics de l’oposició. 
 
Atès que la LOMCE és la setena reforma en profunditat de la norma estatal 
d’educació en 35 anys de democràcia i la seva manca de consens anuncia 
una vuitena reforma, una situació inèdita a la resta de països europeus i que 
provoca incredulitat, incertesa, frustració i indignació en el professorat i en el 
conjunt de la societat. 
 
Atès que la LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, pretén segregar els 
alumnes en funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal. 
Recentralitza les decisions educatives pel que fa al currículum ja que l’Estat 
espanyol marca la major part de continguts (assignatures troncals) i té la 
voluntat d’homogeneïtzar l’educació de forma efectiva creant nombroses 
avaluacions o revàlides comunes per a tot l’Estat espanyol com a eina de 
control sobre la metodologia, el contingut i els valors i com a condicionant als 
mestres a l’hora de prioritzar continguts.   
 
Atès que la LOMCE va molt més enllà dels aspectes lingüístics i 
recentralitzadors més criticats pel govern de la Generalitat de Catalunya i 
ataca la cohesió social perquè no fa cap referència als alumnes amb 
necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats des 
de 2n. ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics diferenciats, separa els 
alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de religió i incentiva la 
segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les escoles que la 
practiquen. 
 
Atès que també fomenta l’exclusió i la segregació i promou la competència 
entre l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la cooperació i del 
treball en equip. Prioritza els resultats per davant de la qualitat i de l’equitat 
dels processos educatius, preveu la publicació de rànquings i, fins i tot, 
mesures correctores pels centres amb baixos resultats. 



 

 

 
Atès que la LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema 
educatiu perquè elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i, atenent 
les pressions de la cúpula eclesial, torna a col·locar amb força la religió com 
assignatura que compta per a la nota final d’ESO. 
 
Atès que també és un atac al model d’escola democràtica perquè la 
participació del professorat i de les famílies queda reduïda, es redueix 
igualment  l’autonomia dels centres, els consells escolars seran consultius i 
perden competències en favor de les direccions i les direccions són escollides 
amb més intervenció per part de l’Administració.  
 
Atès que la LOMCE relega els governs locals perquè els municipis deixen de 
ser interlocutors per a la programació de l’oferta educativa i no tindran 
representants en els consells escolars d’escoles concertades. Fet que quedarà 
reforçat per la reducció de les competències municipals prevista en la reforma 
de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Atès que la LOMCE defineix l’educació com un servei i no pas com un dret i 
afavoreix la privatització i l’esperit mercantilista. Amplia la durada dels concerts 
econòmics a sis anys, blinda les escoles d’èlit que segreguen els alumnes per 
sexes, permet la selecció d’alumnes, crea rànquings de resultats i no assegura 
la gratuïtat en l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris. Tampoc 
garanteix l’oferta pública suficient en un territori perquè l’oferta s’ordenarà en 
funció de la demanda de les famílies i, per tant, l’escola pública pot quedar 
com a oferta subsidiària de la concertada. 
 
Atès que la LOMCE també oblida aspectes fonamentals com l’educació de les 
persones adultes i l’educació al llarg de la vida. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Exigir al govern de l’Estat espanyol la retirada del Projecte de Llei 
de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) perquè si s’aplica significarà una 
pèrdua de la qualitat de la participació de la comunitat educativa i dels governs 
locals, perquè atempta contra la cohesió social i la immersió lingüística a 
Catalunya, recentralitza, segrega i mercantilitza l’educació i perquè tindrà un 
impacte negatiu en la qualitat de l’educació. 
 
SEGON. Exigir el cessament immediat del ministre d’educació, Sr. José 
Ignacio Wert,  per la seva manca de diàleg i de consens amb la comunitat 



 

 

educativa, els agents socials, els governs autonòmics i locals i els partits 
polítics de l’oposició. 
 
TERCER. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya i tota la comunitat 
educativa de Catalunya a mantenir el sistema d’immersió lingüística i el 
conjunt de programes de cohesió socials, malgrat l’aprovació de la LOMCE. 
 
QUART. Sol·licitar a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i de 
l’Estat espanyol, FEMP, un posicionament contrari a la LOMCE basat en tots 
els aspectes descrits en aquesta moció. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a la Presidència del govern de l’Estat 
espanyol, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i de les Corts Espanyoles, a 
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la Federació Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
als centres educatius i a les organitzacions de Pares i Mares del municipi.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 20 vots a favor (9 de CiU, 7 del PSC, 2 de la CUP i 2 d’ICV) i 3 vots en 
contra del PP. 
 
 
 32.  MOCIÓ D’ICV CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN 

L’ENTORN DE LA  COSTA CATALANA. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Atesa la campanya de les entitats, organitzacions i empreses que impulsen 
aquesta moció contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa 
catalana a la qual com a grup municipal d’ICV ens hi sentim plenament 
identificats. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú participa des de la seva creació 
l’any 2006 del Consorci dels Colls Miralpeix Costa del Garraf que ha vingut 
desenvolupant iniciatives i projectes amb el destí fonamental de protegir i 
conservar els espais naturals i de valor ambiental de la nostra costa i sobre tot 
l’espai marí, com el projecte del 2010 de parc d’esculls artificials submergits 
per fomentar la biodiversitat marina a la nostra costa. 
 
Atès que el port pesquer de Vilanova i la Geltrú és un dels primers de 
Catalunya pel que fa al sector per la seva excepcional diversitat d'espècies, de 



 

 

la closca a l'escata, del marisc al peix blau, que ofereixen una oferta única 
reconeguda arreu del país. 
 
Atès que el 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines va 
fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa 
Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn 
Energy, de realitzar dotze projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca 
d’hidrocarburs a l’entorn de la costa catalana que abastarien més d’un milió 
d’hectàrees (uns 11.500 quilòmetres quadrats) en una zona que inclou el total 
de la costa catalana, posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia 
local, la pesquera i la fauna de les nostres costes.  
 
Atès que el dia 22 de gener la Dependència d’Indústria i Energia de la 
Subdelegació del Govern a Girona, va fer públic en el Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) de Girona, un anunci pel qual se sotmet a informació pública 
l'estudi d'impacte ambiental, del projecte denominat “Campanya sísmica en 
àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears”. 
Aquest projecte, impulsat per l'Empresa Seabird Exploration FZLCC, 
consisteix en una prospecció sísmica marina 2D, amb l'objecte de confirmar i 
identificar l’existència de jaciments d’hidrocarburs en el fons del mar i abasta 
una superfície aproximada de de 37.000 kilòmetres quadrats que s'estenen 
des del golf de Lleó a les Illes Balears, en el seu punt més proper al Cap de 
Creus a una distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de 
Menorca a uns 30 kilòmetres. 
 
Per altra part l’empresa Repsol ha sol·licitat permisos i ha presentat l’estudi 
d’impacte ambiental del projecte anomenat “Trabajos de sísmica 3D en 
Casablanca”, que té per objectiu analitzar les possibilitats de noves 
prospeccions i l’apertura de nous pous aproximadament a 27 Km al sud-est del 
port de Tarragona i a uns 17 Km a l’est del Delta de l’Ebre en l’entorn dels 
pous actuals Lubina i Montanazo. 
 
Que en ambdós casos els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran 
mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar ones 
sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del 
sòl i subsòl marí localitzant així els jaciments. Aquests mètodes produeixen 
una contaminació acústica intolerable per la fauna marina i poden provocar 
danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i 
peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és preocupant tenint en 
compte que aquesta costa és una zona molt transitada per cetacis, com per 
exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de 
Washington, CITES, Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, 
Catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte 
directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, 



 

 

causant una disminució de 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el 
lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de prospeccions és 
explotada pel conjunt de les confraries de Catalunya, on la pesca és una 
important font d’ingressos de la zona. 
 
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una 
llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar 
reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es 
multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix 
el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges 
sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria 
d’ells cancerígens. No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de 
vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions 
d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt 
interès ecosistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la 
reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, 
fauna i flora d’alt valor que s’estenen en aquesta zona. 
 
No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions 
preliminars com les futures operacions extractives, tindran sobre el turisme a 
les zones costeres de Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà 
per terra els esforços que ha fet el sector i les institucions per tal de 
promocionar un turisme de qualitat que es basa en el preciós patrimoni natural 
de les nostres costes. 
 
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions 
d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del 
govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció 
oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació 
ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més, les empreses 
petrolieres a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la 
producció de petroli en el mar, ja que a Tarragona, on existeixen 4 pous de 
producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des de les seves 
instal·lacions. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’atorgament dels permisos d’investigació d’hidrocarburs en la zona de la Costa 
Catalana. 
 



 

 

SEGON. Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos 
d’investigació d’hidrocarburs  presentats. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política 
Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria del Govern de l’Estat espanyol, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 
Consorci dels Colls Miralpeix Costa del Garraf, a la Confraria de Pescadors de 
Vilanova i la Geltrú i a les entitats impulsores de la proposta.” 
 

Entitats, organitzacions i empreses que recolzen aquesta moció (ho fem per ordre 
alfabètic): 
 

● ADENC 
● Àgora Vilamajor 
● Aritjol – Salvem el Crit 
● Associació de Naturalistes de Girona (ANG) 
● Associació de Veïns de La Satalia 
● Associació mediambiental Vall del Ges.Net 
● Associació per la Defensa dels Drets dels Animals 
● Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 
● CEPA-EdC 
● Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny 
● DEPANA 
● Ecologistes de Catalunya 
● Ecologistes en Acció  
● Entrepobles 
● Gent del Ter 
● GEPEC-EdC 
● Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra - EdC 
● Institució Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN)-

Salvem l’Empordà 
● OCEANA 
● Projecte Ninam 
● SubLimits 

 

 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
amb 20 vots a favor (9 de CiU, 7 del PSC, 2 de la CUP i 2 d’ICV) i 3 vots en 
contra del PP. 
 
 
 33.  MOCIÓ DEL PSC RECLAMANT EL MANTENIMENT DELS SERVEIS 

SANITARIS A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 



 

 

El grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
El Sistema Nacional de Salut, creat el 1986 a partir de la Llei General de 
Sanitat impulsada pel govern socialista i, especialment, per Ernest Lluch com a 
ministre de Sanitat ha aconseguit, al llarg d’aquests anys, situar els indicadors 
de salut de l’Estat Espanyol entre els millors del món.  
 
Un model d’èxit basat en la universalitat, la qualitat, l’equitat i la proximitat que 
establia l’atenció sanitària com a dret subjectiu de cada ciutadà i ciutadana, i 
que ha contribuït de manera notable a la cohesió social i la qualitat de vida de 
la ciutadania, així com a la lluita contra les desigualtats de salut. 
 
Malgrat aquests avenços,el nostre territori ha patit un dèficit històric i ha estat 
molt injustament tractada pel que fa els serveis i infraestructures de salut. 
 
El context actual de crisi econòmica i de restriccions pressupostàries empitjora, 
encara més, aquesta situació i pot tenir repercussions molt negatives en els 
serveis de salut públics a la nostra ciutat, castigant els usuaris més vulnerables 
i incrementant les desigualtats de salut en la ciutadana en funció del seu nivell 
de renda, generant diferències en l’accés a la sanitat entre aquells que poden 
accedir a mútues privades i els que no. 
 
El tracta injust rebut pel nostre territori en quant a serveis i infraestructures de 
salut té el seu exponent més clar en la figura del reclamat hospital d’aguts a 
Vilanova i la Geltrú. Malgrat les diferents resolucions aprovades al Parlament 
de Catalunya en els darrers anys (Resolució 109/IX i Resolució 107/IX) no es 
preveu cap passa endavant en quant a la construcció d’aquesta infraestructura, 
imprescindible per a incrementar la qualitat de l’atenció sanitària al nostre 
territori.  
 
En aquest sentit, s’han produït dos fets preocupants pel que fa a l’atenció 
sanitària a la nostra ciutat, en l’últim mes: 
 
• El tancament, implementat des del passat 27 d’abril, de les urgències al 

CAP de Sant Joan els dissabtes i el seu trasllat a l’Hospital de Sant Antoni 
Abad. Tancament que agreuja aquesta problemàtica incrementant el 
nombre d’usuaris a l’hospital i, per tant, fent créixer el temps d’espera, 
augmentant la pressió sobre els professionals i reduint la qualitat de 
l’atenció en un servei que ja compta amb un nombre elevat d’usuaris. 

• El desplaçament de dues pediatres assignades fins ara al CAP de Sant 
Joan de Vilanova i la Geltrú, a altres poblacions del territori. Un altre fet que 
pot provocar més massificació en les consultes amb la corresponent 
disminució de qualitat en les atencions. 



 

 

 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Instar l’Institut Català de la Salut perquè es reobrin les urgències al 
Centre d’Atenció Primària de Sant Joan els dissabtes i que es mantinguin en el 
mateix CAP el nombre de pediatres fins ara. 
 
SEGON. Instar el govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a crear una 
comissió de seguiment dels serveis sociosanitaris a la ciutat en el termini d’un 
mes.” 
 
 
Es voten separadament els dos punts de la moció.   
 
El punt primer s’aprova amb 14 vots a favor (7 del PSC, 3 del PP, 2 de la CUP 
i 2 d’ICV) i 9 abstencions de CiU. 
 
El segon punt s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
  
 
 34. MOCIÓ DEL PSC, AMB EL SUPORT D’ICV, EN CONTRA DE 

L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I LA 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 
El grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
El nostre Estat viu immers  en una  profunda  crisi econòmica  que té la 
seva causa en el  col·lapse  del  sistema   financer.   Una  de  les  
conseqüències   més  dures  que té aquesta gravíssima situació  és la 
destrucció  d’ocupació, que ja ha assolit dimensions històriques   a  Espanya 
i a  Catalunya, i la  retallada   de  drets  fonamentals   que està afectant   
seriosament  els  elements   fonamentals   del  nostre   model  de  l'estat   
del benestar. 
 
L’aplicació de retallades  pressupostaries a l’educació i l a  sanitat  
publiques, així com la reducció  radical  de la  despesa  social  que  dona  
cobertura, principalment, a la població en situació  de mes vulnerabilitat i 
aquells que han perdut  els seus llocs de treball,  esta ampliant l’esquerda  



 

 

social  i amenaça seriosament  la cohesió  social al nostre país. 
 
En aquest  context   d’elevadíssima   taxa  d’atur,  retallades  de  serveis  
públics i a  l a  p ressió  a la baixa  sobre  les condicions  de treball,  
s’afegeix  el fet  que  el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques va 
presentar  un informe  sobre I'Avantprojecte de llei per a la Racionalització  
i Sostenibilitat de I'Administració Local al Consell de Ministres del 15  de 
febrer  de 2013. 
 
Aquest document  que manifesta  tenir  l'objectiu de racionalitzar 
l'administració  local i aconseguir  un estalvi  econòmic  contempla mesures  
que afecten  l’autonomia  local. Però en realitat  això significa  la intervenció 
de les administracions locals per part del Govern de I'Estat, modifica  i 
vulnera  !'actual  model territorial i les competències  de les  administracions  
locals,  i  comporta   un  enorme  retrocés  en  termes   de  drets  i 
condicions laborals  dels treballadors i treballadores públics. 
 
En aquest  context, amb  una  pèrdua  molt  alta  d'ocupació  a 
I'Administració  Local, retallades  en serveis  públics  i la pressió  a la baixa  
sobre  les condicions  de treball s’afegeix  aquest intent de pèrdua  
d’autonomia  de les administracions locals que significaria  també un 
retrocés  en matèria  de serveis de ciutadania. 
 
Aquesta  reforma   es  basa  exclusivament  en  la  “Llei d’estabilitat 
pressupostària  i sostenibilitat financera"   sense tenir  en compte  els 
principis  d’autonomia local i de subsidiarietat, fent cas omís de les 
necessitats  dels ciutadans  i ciutadanes. 
 
A Catalunya l’avantprojecte vulnera  I'Estatut  d'Autonomia donat que 
envaeix les competències del nostre  país. 
 
A més a més no preveu  cap millora en el finançament de les hisendes 
locals, la gran qüestió sense resoldre  del nostre  model territorial.  Ans al 
contrari, l’objectiu final del govern  de I'Estat  es de recentralitzar i 
controlar  al màxim  els municipis, limitant la capacitat d'acció  dels 
mateixos convertint-los en mers executors de la voluntat del govern de l’Estat. 
 
Traspassa competències dels ajuntaments a les Diputacions allunyant  el 
centre  de decisió de la ciutadania. L’Ajuntament  és qui millor sap   les   
carències i les necessitats en la seva comunitat i qui  pot prestar més 
eficientment els  serveis  que la ciutadania   precisa. La   proximitat   
significa eficiència i difícilment una administració supramunicipal  podrà 
substituir  el  coneixement  de la  problemàtica local i la  sensibilitat d’un 
ajuntament. A  més  a  més  les  Diputacions no  son fruit d’una  elecció 



 

 

directa per part  de la ciutadania. 
 
Estern   davant  d’una proposta  que generarà desequilibris territorials i 
socials, comportant greus  discriminacions entre  diferents 
administracions locals, però també entre  la ciutadania, amb l’existència  
de ciutadans i ciutadanes de primera i de segona, en funció  del lloc de 
residència. 
 
La  fixació   dels  costos estàndard, per  part del  Govern   de l’Estat, per  
als  serveis  prestats per   les   administracions   locals  per  tal  d’avaluar 
la seva eficiència, comportarà, sens dubte, manca de rigor i situacions de 
desigual i injust tractament en molts municipis. 
 
La proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà, en primer lloc, 
al conjunt de la ciutadania que veurà afectats els seus drets i l’accés als 
serveis públics, i en segon lloc, a les administracions locals a les que sotmet a 
un buidatge de contingut de les competències municipals. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la 
Sostenibilitat de l’Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern espanyol, pel que suposa de vulneració 
a l’autonomia local, a les competències de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
l’intent de recentralització del model de I'Administració Local.  
 
SEGON. Exigir al Govern de I'Estat que no s’extralimiti en les seves 
competències i no vulneri la competència de les CCAA sobre l’organització 
territorial i el règim local, atès que són aquestes les que han de proposar, 
discutir i acordar els models territorials i competencials que facin l’arquitectura 
institucional que respongui a la realitat de la CCAA o nacionalitats. 
 
TERCER. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a defensar amb 
fermesa les competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i 
expressar el recolzament explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures 
que sigui necessari emprendre per exercir aquesta defensa. 
 
QUART. Instar el govern de l’Estat a que convoqui una Mesa de diàleg per 
obrir un procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar 
la reforma de la Llei de Bases de règim local per a que aquesta signifiqui i 
impulsi una política de serveis que estiguin a prop de la ciutadania i a la 
vegada que no signifiqui el desmantellament de les Administracions locals.  



 

 

 
CINQUÈ. Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis 
públics, com a garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual 
gairebé un 30% de la població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni 
subsidi per estar aturat. 
 
SISÈ. Instar el govern de l’Estat, juntament amb el govern de les diferents 
Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a l’elaboració d’un nou 
marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al 
servei de les polítiques locals. 
 
SETÈ. Reclamar al govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de la proposta 
d’Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les 
administracions locals i que, pel contrari, compleixi amb el pagament de les 
aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que 
afecten al desenvolupament de les competències i serveis de les 
administracions locals, especialment en matèria social i educativa. 
 
VUITÈ. Comunicar aquests acords al govern d’Espanya, el govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i als 
agents socials. 
 
NOVÈ. Donar publicitat d’aquests acords.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la moció 
transaccionada amb 20 vots a favor (9 vots de CiU, 7 del PSC, 2 de la CUP i 2 
d’ICV) i 3 vots en contra del PP.  
 
 
La part resolutiva que finalment s’ha aprovat és la següent: 
 
“PRIMER. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la 
Sostenibilitat de l’Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern espanyol, pel que suposa de vulneració 
a l’autonomia local, a les competències de I'Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
l’intent de recentralització del model de I'Administració Local.  
 
SEGON. Exigir al Govern de I'Estat que no s’extralimiti en les seves 
competències i no vulneri la competència de les CCAA sobre l’organització 
territorial i el règim local, atès que són aquestes les que han de proposar, 
discutir i acordar els models territorials i competencials que facin l’arquitectura 



 

 

institucional que respongui a la realitat de la CCAA o nacionalitats. 
 
TERCER. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a defensar amb 
fermesa les competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i 
expressar el recolzament explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures 
que sigui necessari emprendre per exercir aquesta defensa. 
 
QUART. Instar el govern de l’Estat a que convoqui una Mesa de diàleg per 
obrir un procés de negociació amb els agents socials i polítics per a reorientar 
la reforma de la Llei de Bases de règim local per a que aquesta signifiqui i 
impulsi una política de serveis que estiguin a prop de la ciutadania i a la 
vegada que no signifiqui el desmantellament de les Administracions locals.  
 
CINQUÈ. Afrontar la necessitat d’enfortir les administracions locals i els serveis 
públics, com a garants dels drets i la cohesió social en un moment en el qual 
gairebé un 30% de la població aturada ja no rep cap tipus de prestació ni 
subsidi per estar aturat. 
 
SISÈ. Instar el govern de l’Estat, juntament amb el govern de les diferents 
Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes, a l’elaboració d’un nou 
marc de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al 
servei de les polítiques locals. 
 
SETÈ. Reclamar al govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de la proposta 
d’Avantprojecte de Llei, que envaeix i vulnera les competències de les 
administracions locals i que, pel contrari, compleixi amb el pagament de les 
aportacions econòmiques establertes per llei, reglaments i sentències que 
afecten al desenvolupament de les competències i serveis de les 
administracions locals, especialment en matèria social i educativa. 
 
VUITÈ. Comunicar aquests acords al govern d’Espanya, el govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i als 
agents socials. 
 
NOVÈ. Crear una comissió tècnica que analitzi, de forma detallada, l’impacte 
que l’aplicació d’aquesta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local tindria sobre els serveis que actualment està prestant 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com sobre el seu personal, tot tenint 
en compte la situació actual de l’Ajuntament. 
 
DESÈ. Donar publicitat d’aquests acords.” 
 



 

 

 
35.  MOCIÓ DEL PSC SOBRE LA REFORMA URGENT DE LA RENDA 

MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE RENDA GARANTIDA 
DE CIUTADANIA. 

 
El grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
L’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació de risc 
d’exclusió social degut a la pobresa econòmica té dos factors generadors clau: 
les dificultats per accedir o bé mantenir una ocupació i les dificultats per 
accedir o bé mantenir un habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i 
famílies que s’han vist immerses en situacions de vulnerabilitat econòmica i 
que poden abocar el futur dels seus fills i filles a la pobresa i l’exclusió social. 
 
La darrera enquesta de població activa (EPA) publicada el mes de gener 
presenta unes xifres més que preocupants per Catalunya ja que el nombre 
d’aturats ha augmentat en 109.700 persones en relació a l’any anterior, un 
14’15% més, situant la taxa de desocupació en 23’94% amb un total de 
885.100 desocupats. El nombre de llars amb tots els actius desocupats és de 
266.800 i actualment hi ha 117.000 famílies sense cap ingrés.  
 
L’Estatut de Catalunya en el seu article 24.3. estableix que “les persones o 
famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda 
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”.  
 
El 1990 es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció amb la finalitat de donar suport econòmic per atendre les necessitats 
essencials a  persones sense recursos i mentre se les preparava per a la seva 
inserció o reinserció social i laboral. Posteriorment, l’any 1997 es va donar 
rang de Llei al Programa.  
 
Les reformes de la Llei 10/1997 de regulació de la Renda Mínima d’Inserció 
que ha realitzat el govern de CiU els anys 2011 i 2012 han deixat fora d’aquest 
Programa a moltes persones i famílies ja que s’han restringit les condicions 
per beneficiar-se’n,  s’ha limitat la permanència en el programa i s’ha 
condicionat la prestació econòmica a que el Govern tingui disponibilitat 
pressupostària, entre altres modificacions. 
 
Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari socialista va presentar el 31 de 
maig de 2012 al Parlament una proposició de Llei de reforma de la Renda 
Mínima d’Inserció, amb el clar objectiu de no deixar desassistit un amplíssim 
col·lectiu de persones que estan patint de manera més dramàtica la política de 
retallades exercides des del govern de CiU. Aquesta iniciativa va rebre els vots 



 

 

favorables, a més dels socialistes, del grup d’Iniciativa Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i  Solidaritat. no va 
prosperar pels vots contraris de Convergència i Unió i el Partit Popular  
 
Professionals dels Serveis Socials, món local i entitats socials que treballen 
amb persones en risc d’exclusió demanen reiteradament al Govern de 
Catalunya que modifiqui la Renda Mínima d’Inserció per tal d’assegurar una 
rendes mínimes a les persones sense recursos econòmics. 
 
Per aquest motiu el Grup parlamentari socialista ha presentat novament una 
proposició de llei amb la voluntat que sigui debatuda al Ple del Parlament el 
més aviat possible per tal de procedir urgentment a la reforma de la llei que 
permeti retornar el caràcter de dret subjectiu i que cap persona que reuneixi 
els requisits per accedir es quedi sense una prestació mínima i sense ajut en 
la seva inserció sociolaboral. 
 
A més, actualment, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats 
bàsiques d’una gran part de la ciutadania catalana que amb independència de 
la seva situació social veuen com la manca de feina o de llar els aboca a una 
situació de precarietat econòmica que els condueix cap a l’exclusió social, 
representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre 
impulsen una Iniciativa Legislativa Popular que té per objecte regular la Renda 
Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’article 24.3 de 
l’Estatut d’Autonomia i assegurar els mínims d’una vida digna a les persones o 
famílies que es troben en situació de pobresa. Aquesta iniciativa legislativa 
popular vol posar a l’agenda política i social el debat necessari al voltant d’una 
mínima garantia de rendes imprescindible per minvar el risc de ruptura de la 
cohesió social. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI)  per tal que totes les persones aturades que avui 
estan sense prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d’inserció 
sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta 
prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat 
pressupostària. 
 
SEGON. Celebrem l’admissió a tràmit per part de la Mesa del Parlament de la 
ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) per tal de possibilitar la 
recollida de signatures i  un posterior debat i presa en consideració en el Ple 
del Parlament. 



 

 

 
TERCER. Donar el suport institucional necessari així com facilitar la difusió del 
procés de recollida de signatures de la ILP sobre la Renda Garantida de 
Ciutadania. 
 
QUART. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als 
mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi.” 
 
 
La moció queda aprovada per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 7 vots 
del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
 36.  MOCIÓ DE LA CUP CONTRA L’APOLOGIA DEL NAZISME I EL 

FEIXISME I PER LA DESTITUCIÓ I INHABILITACIÓ DE LA 
DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA. 

 
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
 
El passat 11 de maig, la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de 
los Llanos de Luna, va assistir a un acte de celebració de l’aniversari de la 
Guàrdia Civil a la comissaria de Sant Andreu de la Barca.  En aquest acte, 
però, també es va homenatjar als combatents espanyols de l'exèrcit nazi, la 
División Azul. I és que Llanos de Luna va lliurar un diploma a la Hermandad de 
Combatientes de la División Azul. 
 
Homenatjar la División Azul és com homenatjar el nazisme i el feixisme, ja que 
aquesta companyia es va formar amb milers de voluntaris que van lluitar al 
costat de Hitler i l’exèrcit nazi. El simple fet de combatre contra l’exèrcit aliat i 
fer-ho en el bàndol de l’Eix ja és una vergonya històrica per a aquests 
combatents, però encara és més greu el fet de retre’ls homenatge, un acte 
impensable en qualsevol altre país del continent europeu. Si això hagués 
succeït en un altre estat, l’actual delegada del govern no només hauria estat 
destituïda, sinó que actualment estaria immersa en un procés judicial que 
culminaria amb la seva entrada a la presó, per haver fet apologia del nazisme. 
 
Aquestes incidents són encara més lamentables pel fet que darrerament 
diversos dirigents del PP i persones que estan al seu entorn han acusat, de 
manera totalment irresponsable i sense fonaments, a activistes dels 
moviments socials de ser nazis. Vistos els fets recents, caldria discutir qui té 
simpatia cap als règims totalitaris i aquells que els van donar suport. 
 



 

 

Aquest cas concret ve acompanyat d’un seguit de declaracions i actituds que 
situen  l’actual Delegada del Govern com una persona totalment contrària a la 
voluntat d’expressió democràtica del nostre país. 
 
Per tot això, considerant que no és acceptable que ocupi cap càrrec polític en 
una societat democràtica, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Demanar la dimissió de la delegada del Govern espanyol a 
Catalunya, María de los Llanos de Luna. 
 
SEGON. Declarar la delegada del Govern espanyol a Catalunya, María de los 
Llanos de Luna, persona non grata a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Presentar una petició al Tribunal Europeu de Drets Humans 
d'Estrasburg perquè obri una investigació sobre aquests actes d'apologia al 
feixisme i nazisme. 
 
QUART. Enviar aquesta moció a la Delegació del Govern espanyol a 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Defensor del Poble 
Europeu, a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, a l'Associació Amical 
Mauthausen i al Mauthausen Memorial.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la moció, 
amb la incorporació de la transacció, amb 20 vots a favor (9 de CiU, 7 del 
PSC, 2 de la CUP i 2 d’ICV) i 3 vots en contra del PP.  
 
 
La part resolutiva que s’ha aprovat finalment és la següent: 
 
“PRIMER. Demanar la dimissió de la delegada del Govern espanyol a 
Catalunya, María de los Llanos de Luna. 
 
SEGON. Declarar la delegada del Govern espanyol a Catalunya, María de los 
Llanos de Luna, persona non grata a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Presentar una petició al Tribunal Europeu de Drets Humans 
d'Estrasburg perquè obri una investigació sobre aquests actes d'apologia al 
feixisme i nazisme. 
 



 

 

QUART. Enviar aquesta moció a la Delegació del Govern espanyol a 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Defensor del Poble 
Europeu, a Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, a l'Associació Amical 
Mauthausen i al Mauthausen Memorial. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al president del Congrés dels Diputats i 
als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, sol·licitant-
los que iniciïn la modificació del Codi Penal per incloure l’apologia i l’enaltiment 
del feixisme, del franquisme i del nazisme com a delicte, i per incloure, a més, 
la inhabilitació dels càrrecs públics que en facin enaltiment o apologia.” 
 
 
 37.  MOCIÓ DE LA CUP SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL 

A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Des de fa un any empresaris i municipis integrats a la Plataforma Catalunya 
Diu Prou estan presentant i liquidant els seus impostos a Catalunya. Tant 
l’Agència Tributària de Catalunya com l’Agència Tributària d’Espanya han 
reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que 
certifiquen el compliment de les obligacions tributaries dels contribuents que 
han escollit aquesta opció de pagament. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institucions més properes i representatives 
de la ciutadania, i totalment compromesos amb les dificultats socials que 
comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a 
aquest espoli fiscal que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i 
ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins a dia 
d’avui ingressàvem a l’Agència Tributària Espanyola. 
 
Aquest és una acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels 
Ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats 
municipals com l’Assemblea de Municipis per la Independència, en la que el 
nostre Ajuntament hi esta adherit, que el passat 15 de febrer de 2.013, reunida 
en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis a adherits 
comencin a exercit tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar 
els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària 
Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això ho podran fer per 
designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern”. 
 



 

 

Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, davant la demostrada legalitat en 
poder liquidar els impostos a l’Agència Tributària Catalana, creiem que és 
moment de deixar a banda les bones intencions i passar als fets. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Demanem a l’alcaldessa, amb la corresponsabilitat de tots els 
regidors electes que mostrin conformitat en aquest punt, que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú exerceixi la Sobirania Fiscal i ingressi els pagaments que 
hagi d’efectuar a partir del dia d’avui, corresponents a l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d’haver-n’hi, els 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola.  
 
SEGON. Donar assessorament en aquest tema a altres Ajuntaments de la 
comarca, perquè se sumin juntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
a exercir la Sobirania Fiscal. 
 
TERCER. Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Vilanova i la Geltrú que 
vulguin acollir-se a aquesta pràctica a la plataforma Catalunya i Diu Prou i a 
les  entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema.  
 
QUART. Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de 
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de 
municipis adherits a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a 
la Plataforma Catalunya Diu Prou, a l’Associació per la independència Ara o 
Mai i a l’Agència Tributària de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova amb 13 vots a favor (9 de 
CiU, 2 de la CUP i 2 d’ICV), 3 vots en contra del PP i 7 abstencions del PSC.  
 
 
La part resolutiva de la moció que s’ha aprovat és la següent: 
 
 “PRIMER. Demanem a l’alcaldessa, amb la corresponsabilitat de tots els 
regidors electes que mostrin conformitat en aquest punt, que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú exerceixi la Sobirania Fiscal i ingressi els pagaments que 
hagi d’efectuar a partir del dia d’avui, corresponents a l’Impost sobre la Renda 



 

 

de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d’haver-n’hi, els 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de 
Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola, al més 
aviat possible, quan es disposi dels mecanismes adequats i en tot cas dintre 
de l’any 2013. 
 
SEGON. Donar assessorament en aquest tema a altres Ajuntaments de la 
comarca, perquè se sumin juntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
a exercir la Sobirania Fiscal. 
 
TERCER. Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Vilanova i la Geltrú que 
vulguin acollir-se a aquesta pràctica a la plataforma Catalunya i Diu Prou i a 
les  entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema.  
 
QUART. Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de 
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de 
municipis adherits a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a 
la Plataforma Catalunya Diu Prou, a l’Associació per la independència Ara o 
Mai i a l’Agència Tributària de Catalunya.” 
 
 
38.  MOCIÓ DE LA CUP PER LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS PER 

AL 2013. 
 
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
 
A Catalunya hi ha gairebé 1 milió 700.000 pensionistes, dels quals, un 16% es 
troba sota el llindar de la pobresa. Un 77% dels pensionistes a l’Estat espanyol 
no arriba a la condició de mileurista i, dins d'aquest col·lectiu, un dels grups 
més castigats, amb pensions més baixes, és el de viduïtat, especialment les 
dones, que tenen com a únic ingrés a la llar 500 euros mensuals. 
 
El 2013 va començar amb l'entrada en vigor de la reforma específica de les 
jubilacions, elaborada pel govern espanyol de José Luís Rodríguez Zapatero i 
pactada amb CCOO, UGT i la patronal. La meta per a 2027 és situar la 
jubilació en 67 anys, fer el càlcul basant-se en els darrers 25 anys cotitzats i 
exigir 37 anys cotitzats per retirar-se amb el 100% de la base reguladora, 
allargant així 2 anys més la jubilació. Tot i que Mariano Rajoy va reiterar que 
no es tocarien pensions, l'amenaça de que l'Estat espanyol no complís amb 
l'objectiu de dèficit a finals de 2012, va fer que aquest 2013 arranqués sense 



 

 

l’actualització de les pensions contributives –per jubilació, incapacitació, 
viduïtat i orfenesa–, que afecten directament més de vuit milions de persones 
a l’Estat. 
 
El govern espanyol va preveure, a principis de 2012, que l’IPC tancaria l’any 
amb un increment de l’1%, però finalment s’ha enfilat fins al 2,9%. Ara bé, no 
s’ha abonat ni s’abonarà una paga compensatòria de 1,9%. Això sumat a la 
reducció que implica la mesura durant 2013 es tradueix en una pèrdua mitjana 
de poder adquisitiu de 436 euros per pensionista. Atès que la pensió mitjana a 
Catalunya és de 864,32 euros, per a la majoria de pensionistes, la pèrdua és 
significativa. De fet, només a la província de Barcelona l'INSS ja ha rebut 400 
demandes d'afectats. 
 
L’actual Reial Decret 28/2012 va entrar en vigor el 30 de novembre, però 
l’apliquen amb caràcter retroactiu. Les pensions s’haurien d’actualitzar des del 
mes de gener de 2012 fins al 30 de novembre, però l’executiu espanyol ha 
decidit situar-se fora de la legalitat vigent. El recurs d’inconstitucionalitat que 
estan confeccionant alguns grups a l'oposició pot trigar anys a resoldre’s, i en 
cas que l’INSS no doni solucions durant els propers mesos, l'equip d'advocats 
Col·lectiu Ronda, per exemple, ja ha anunciat que presentarà demandes 
judicials i demana als pensionistes que reclamin a l’INSS l’1,9% corresponent 
a l’exercici 2012 a través d’un formulari penjat a la seva web. 
 
A més de la no revaloració, la població pensionista ha patit altres mesures com 
el copagament sanitari, l’euro per recepta -des del passat mes d'octubre- o les 
retallades en ajudes a la dependència que endureixen encara més les 
condicions de vida. Davant d'aquest greu perjudici a un col·lectiu que pateix 
greument els sotracs de mesures que malmeten cada cop més els seus 
recursos, la CUP de Vilanova creu necessària la implicació urgent de 
l'Ajuntament. Per minimitzar i evitar el greu desajust econòmic que la mesura 
del Govern espanyol suposa als pocs recursos dels que disposen un gran 
nombre pensionistes, creiem convenient que els ciutadans siguin informats i 
assessorats sobre la possibilitat de presentar una demanda individual a l'INSS 
en contra de la suspensió de l'actualització de l'IPC a les pensions. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“PRIMER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebutgi la congelació de 
les pensions i reclami al govern de l'Estat la seva actualització i/o compensació 
als afectats. 
 



 

 

SEGON. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faciliti a les persones 
pensionistes de la ciutat assessorament i mecanismes per reclamar la 
revaloració de l'IPC a les seves pensions. 
 
TERCER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se sumi activament a totes 
aquelles campanyes en contra de la congelació de les pensions i doni suport 
als diferents recursos d'inconstitucionalitat presentats.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la moció amb 
20 vots a favor (9 de CiU, 7 del PSC, 2 de la CUP i 2 d’ICV) i 3 abstencions del 
PP.  
 
 
  39. PREGUNTA DEL GRUP  MUNICIPAL DEL PSC:  
 

• SOBRE L’ACCÉS DE NOUS ALUMNES-TREBALLADORS AL 
TEGAR. 

 
 
  40. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP:   
 

• SOBRE LA REDUCCIÓ DEL SERVEI DE PEDIATRIA ALS CAPS DE 
SANT JOAN I DE LA GELTRÚ. 

 
No es formula la pregunta, perquè es considera que ja ha estat contestada en 
el debat previ. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 

12 d’abril de 2013 

 
Sota quina regulació es va crear la funerària (estatuts, acords plenaris, 
data, etc...). Com els podem aconseguir? 
 
Es tracta d’una empresa mixta entre Ajuntament i un empresari particular. 
L’Ajuntament disposa d’un 20% del capital social.  Tenim còpia dels Estatuts a 
Secretaria i podem facilitar-ne còpia. 
 



 

 

Quina és la composició del consell d'administració de la funerària? Qui 
hi assisteix en representació de l'ajuntament? En cas que no hi siguin 
presents els partits, per què? 
 
Segons l’article 15 dels Estatuts de la Societat, “L’Excm. Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, com a propietari de totes les accions de la sèrie a) 
preferent, designarà les persones que hagin d’assumir la seva representació 
per integrar el Consell d’Administració.” 
 
L’article 30 dels Estatuts, fixa que: “El Consell d’Administració es compon de 
sis membres, dels quals dos vocals seran representants de l’Excm. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; els que representin el capital privat seran 
en nombre de quatre i el seu nomenament correspondrà exclusivament als 
accionistes representants d’aquell capital.” 
 
Per tant, del total de sis membres del Consell d’Administració, dos 
representants seran de l’Ajuntament, nomenats pel Ple de l’Ajuntament.  
Actualment els representants municipals són BLANCA ALBÀ I PUJOL i 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 
 
Qui estipula els preus, més enllà de les taxes, dels serveis funeraris i del 
tanatori, i sota quins criteris? 
 
D’acord amb l’article 37.3 dels seus estatuts, l’empresa mixta Funerària 
Vilanova SA, l’òrgan d’administració de la societat ha de sotmetre a aprovació 
de l’Ajuntament les tarifes i preus dels seus serveis. 
 
Quins són els números de l'empresa? Detall dels comptes dels darrers 
cinc anys (beneficis, despeses, càrrega financera...) 
 
Periòdicament els comptes de la societat amb informe d’auditoria s’envien a 
l’Ajuntament. S’entén que els representats municipals a l’empresa han 
analitzat i  tingut coneixement d’aquesta documentació. 
_______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 00.10 hores del 
dia 4 de juny de 2013, de la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta 
amb mi, el secretari general. 
 


