
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 12 DE DESEMBRE DE 2011 

 
 
Acta núm. 12 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 12 de desembre de 2011, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la senyora ENCARNA GRIFELL MARTÍN, la 
senyora CLÀUDIA DURAN MAS i el senyor ORIOL ESCALAS NOLLA. 



 

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

ORDRE DEL DIA 
 

    1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions del 
Ple de l’Ajuntament de 7 de novembre (ordinària) i de 10 de novembre 
(extraordinària) de 2011. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
    2. Nomenament de representants no polítics al Consell Rector de l’IMET. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
    3. Donar compte del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 8 de 

novembre de 2011, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Associació 
Dr. Jum i EPEL Neàpolis, per a l’organització de “Blanc, Festival de 
Disseny de Vilanova”. 

   4. Donar compte del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 15 de 
novembre de 2011, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació 
Singlot per a la celebració de “Fes-t’hi, Festival d’Hivern de cerveses 
artesanes”. 

   5. Donar compte del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 15 de 
novembre de 2011, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació 
de Barcelona per a la cessió de carpes per a ús a la Fira de Novembre. 

   6. Aprovació del Pla de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú. 
   7. Suport a la candidatura de l’Institut d’Estudis Penedesencs a la Creu de 

Sant Jordi 2012. 
   8. Nomenament dels membres de la Comissió de Lectura Pública de 

Vilanova i la Geltrú. 
   9. Modificació dels Estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats 

Culturals. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
 10. Resolució del contracte de subministrament d’aigua amb l’empresa 

GINEZAFRA, SL,  propietària dels Pous Collado I i II. 
 11. Aprovació de la constitució de la Comissió Municipal de Treball per a la 

Nomenclatura dels vials públics de la ciutat. 
 12. Ratificar l’acord de la JGL del 29 de novembre de 2011, d’aprovació del 

plec de clàusules i obertura del procediment de licitació per a l’adjudicació 
de les obres de reforma parcial de la Casa Santa Teresa. 



 

 
 MOCIONS 
 
  13. Moció d’ICV per tal d’impulsar una política de tarifació social en els 

serveis i equipaments públics municipals. 
  14. Moció d’ICV per a l’activació dels treballs de planejament de l’Eixample 

Nord. 
  15. Moció d’ICV per constituir una Comissió Tècnica que promogui el consum 

de productes de proximitat als menjadors escolars. 
  16. Moció del PP per a l’encàrrec d’un Pla de Mobilitat. 
  17. Moció del PP de suport als emprenedors. 
  18. Moció del PP sobre el manteniment del mobiliari urbà. 
  19. Moció del PSC per declarar Vilanova i la Geltrú activa en la prevenció dels 

desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge. 
  20. Moció del PSC sobre el planejament de les urbanitzacions periurbanes. 
  21. Moció de la CUP per impulsar un procés participatiu sobre el model 

d’organització de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. 
  22. Moció de la CUP pel reciclatge de l’oli domèstic. 
  23. Moció de la CUP per a la compra d’habitatges en procés de 

desnonament. 
 
 PREGUNTES 
 
  24. Preguntes del grup municipal del PP: 

• Sobre la convivència en zones de vianants entre aquests i els ciclistes. 
• Sobre l’ús com a aparcament de camions del tram de la ronda Ibèrica, 

entre la rotonda de la ctra. de l’Arboç fins al c/ Dr. Zamenhof. 
 
  25. Pregunta del grup municipal del PSC: 

• Sobre els entorns del Centre Cívic de La Collada-Sis Camins. 
 
 PRECS 

 
    1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 

DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 7 DE 
NOVEMBRE (ORDINÀRIA) I DE 10 DE NOVEMBRE 
(EXTRAORDINÀRIA) DE 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bona tarda de nou.  Comencem aquest Ple ordinari del dia 12 de 
desembre.   
 



 

El primer punt és l’aprovació, si s’escau, dels esborranys... de l’esborrany de 
l’acta anterior.  Crec que els hi han passat.  No ens ha arribat cap comentari, 
per tant entenc que es poden donar per aprovades aquestes actes.  D’acord, 
doncs gràcies. 
 
S’aproven els esborranys de les actes dels plens que van tenir lloc els dies 7 i 
10 de novembre de 2012. 
  

    2. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS NO 
POLÍTICS AL CONSELL RECTOR DE L’IMET. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al primer punt de l’ordre del dia, el punt número 2, que és el 
nomenament de representants no polítics al Consell Rector i l’IMET.  Senyor 
secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
En sessió de Ple Municipal de data 12 de setembre de 2011 es van nomenar 
els representants del Consistori Municipal al Consell Rector de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú. 
 
En l’esmentada sessió de Ple, es van determinar també les entitats que tenen 
representació en el Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
de Vilanova i la Geltrú i el seu nombre de representants, que són: 
  
 

DIRECCIÓ DEL SOC– GENERALITAT DE CATALUNYA (1) 

COORDINADOR ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1) 

SERVEIS TERRITORIALS 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALUNYA (1) 

UGT (1) 

CCOO (1) 

ADEG (1) 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (1) 

DIRECTORS/ES SECTOR PÚBLIC DE PRIMÀRIA (1) 

DIRECTORS/ES SECTOR PÚBLIC DE SECUNDÀRIA (1) 

DIRECTORS/ES  LLARS D’INFANTS (1) 



 

DIRECTORS/ES  DEL SECTOR CONCERTAT (1) 

PARES I MARES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (1) 

 

Les entitats esmentades han designat el/la seu/va representant, per la qual 
cosa procedeix nomenar, com a membres del Consell Rector de l’IMET, les 
persones designades per les entitats esmentades.  
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció del següent 
 

A C O R D 
 
“Nomenar com a membres del Consell Rector de l’IMET les persones 
següents: 
 
• Sra. Esther Sánchez Torres, en representació de la Direcció del SOC de la 

Generalitat de Catalunya. 
 
• Sra. Mercè Munné Dedeu, en representació del Àrea de Desenvolupament 

Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
 
• Sra. Montserrat Llobet Bach, en representació dels Serveis Territorials del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
• Sr. Francesc Rica Saavedra, en representació de la Unió General de 

Treballadors. 
 
• Sr. Albert Rodríguez Mihí, en representació de Comissions Obreres. 
 
• Sr. Xavier Cardona Torrandell, en representació de l’Associació 

d’Empresaris del Garraf. 
 
• Sr. Enric Trullols i Farreny, en representació de la Universitat Politècnica de 

Catalunya.  
 
• Sr. Carles Prats Pérez, en representació dels directors/es del sector públic 

de primària. 
 
• Sra. Núria Espada Llurba, en representació dels directors/es del sector 

públic de secundària. 
 
• Sra. Antònia Saumell Vallès, en representació dels directors/es de les llars 

d’infants. 



 

 
• Sra. Purificació Santamaría Izquierdo, en representació dels directors/es del 

sector concertat. 
 
• Sra. Anna Albiach Targa, en representació dels pares i mares del Consell 

Escolar Municipal.” 
  
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, aquest punt simplement reflecteix aquella part del Consell Rector de l’IMET 
que, com saben, no és directament designada des d’aquest Ajuntament, sinó 
que forma part del com a màxim 40% restant, que és d’òrgans no polítics.  
Simplement són les persones que de cada una de les entitats se’ns han 
presentat per formar part d’aquest Consell Rector. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Alguna paraula sobre aquest punt?  Per tant 
passaríem a la votació.  Vots a favor de la proposta?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 3, 4 i 5 de l’ordre del dia, ja 
que es tracta de donar compte de diferents convenis. 
 

    3. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8 DE 
NOVEMBRE DE 2011, ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, L'ASSOCIACIÓ DR. JUM I EPEL NEÀPOLIS, PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE “BLANC, FESTIVAL DE DISSENY DE 
VILANOVA”. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que... senyor secretari, fem els punts 3, 4 i 5 a la 
vegada, al tractar-se de donar comptes. 
 
El primer seria donar compte del conveni aprovat per la Junta de Govern Local 
del dia 7 de novembre de 2011, sobre... entre l’Ajuntament i l’Associació EPEL 
Neàpolis, per a l’organització de Blanc, Festival de disseny de Vilanova. El 



 

segon és donar compte del conveni amb l’Associació Singlot per a la 
celebració del Fes-t’hi, festival d’hivern de cerveses artesanes.  I el tercer seria 
donar compte de l’acord amb la Diputació per a la cessió de carpes per a l’ús 
de la Fira de Novembre. 
 
Es dóna compte de l’acord següent, aprovat per la Junta de Govern Local de 8 
de novembre de 2011: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l'Associació Dr. Jum per a l'organització de Blanc, Festival de Disseny Gràfic 
de Catalunya a Vilanova els propers dies 11 i 12 de novembre. 
 
SEGON. Realitzar el pagament de TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 €) 
a l'Associació Dr. Jum, amb CIF G-65362717, per a l'organització del Blanc i 
anirà a càrrec de la partida 10.439.22640 Plans sectorials. 
 
TERCER. Facultar l'alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
QUART. Donar compte al Ple de la Corporació de l'aprovació d'aquest 
conveni.” 
 

   4. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE 
NOVEMBRE DE 2011, ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ SINGLOT PER A LA CELEBRACIÓ 
DE “FES-T’HI, FESTIVAL D’HIVERN DE CERVESES 
ARTESANES”. 

 
Es dóna compte de l’acord següent, aprovat per la Junta de Govern Local de 
15 de novembre de 2011: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’associació Singlot per a l'organització de FES T'HI, Festival d'Hivern de 
Cerveses Artesanes el proper dia 17 de desembre. 
 
SEGON. L'Ajuntament realitzarà l'aportació a l’associació Singlot, amb CIF G-
65329195, per a cobrir les despeses del FES-T'HI, Festival d'Hivern de 



 

Cerveses Artesanes, amb un import màxim de VUIT-CENTS EUROS (800 €), 
que aniran a càrrec de la partida 10.439.22640 Plans sectorials. 
 
TERCER. Abans de realitzar l'aportació esmentada en el punt Segon caldrà 
que l’associació Singlot presenti el balanç de l'activitat per determinar l'import 
final que caldrà aportar. 
 
QUART. Facultar l'alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de la Corporació.” 
 

   5. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE 
NOVEMBRE DE 2011, ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
CESSIÓ DE CARPES PER A ÚS A LA FIRA DE NOVEMBRE. 

 
Es dóna compte de l’acord següent, aprovat per la Junta de Govern Local de 
15 de novembre de 2011: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i la Diputació de Barcelona per a la cessió de quaranta-sis carpes 
3x3 entre els dies 7 i 16 de novembre per al seu ús a la Fira de Novembre 
2011. 
 
SEGON. Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni i de quanta 
documentació sigui necessària a l'efecte. 
 
TERCER. Donar compte al Ple de la Corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, gràcies, gràcies senyora alcaldesa.  Simplement doncs per exposar una 
mica del que tracten aquests tres acords que donem compte de manera 
conjunta.  De fet, un d’ells fa referència concreta a la cessió d’unes carpes per 



 

part de la Diputació de Barcelona, que varen servir per poder doncs possibilitar 
bona part dels expositors que hi varen haver a la passada edició de la Fira de 
Novembre.  I els altres dos, doncs que foren per ajudar doncs a l’impuls del 
Festival Blanc, el festival del diseny que ja fa anys que se celebra a la nostra 
ciutat.  I hi ha una iniciativa nova, que és aquest festival de la cervesa 
artesana.  I per anunciar doncs dues idees clares des de l’equip de govern, 
no?, la primera és que, diguem, en temps de recursos escassos el que cal és 
sapiguer donar suport en el que són iniciatives de la societat civil i iniciatives 
que vinguin també de la iniciativa privada.  A això respon doncs bàsicament la 
signatura d’aquests convenis per part de l’Ajuntament, i també doncs obrir les 
portes a que totes aquelles iniciatives que hi hagin a la ciutat, una ciutat que és 
molt viva doncs en propostes, doncs que seran benvingudes i que el paper de 
l’Ajuntament és el mateix, no?, diguem-ne, ajudar a que a vegades doncs quan 
per qüestió de poquets recursos alguna iniciativa deixaria de fer-se, que es 
pugui tirar endavant i per tant, doncs, que des de l’administració puguem 
ajudar a tirar endavant projectes que són interessants des del punt de vista de 
promoció de la ciutat, per al conjunt de la ciutat, i que no sempre han de venir 
impulsats per part de l’Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Volen fer algun comentari sobre aquests tres 
punts?  És donar compte, per tant si no hi han paraules passaríem al següent 
punt. 
 

    6. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL PLA DE 
PATRIMONI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número sis és l’aprovació del Pla de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú. 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La Junta de Patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor 
Balaguer (OAPLVB), per encàrrec formulat pel seu president en la reunió del 
patronat d’octubre de 2008, ha desenvolupat un treball amb l’objectiu d’exposar 
un conjunt de propostes d’intervenció en matèria de patrimoni cultural a 
Vilanova i la Geltrú que ajudin a la seva planificació a mig i llarg termini i, 
alhora, a millorar l’organització i funcionament de la institució. 
 
El resultat d’aquest treball dut a terme en el si de la Junta de Patrons de 
L’OAPLVB durant l’any 2010 és un document, el Pla de Patrimoni de Vilanova i 



 

la Geltrú, en el qual s’exposen unes línies d’actuació que orienten els criteris a 
seguir pel desenvolupament, pel creixement i per la millora del patrimoni i de 
l’oferta patrimonial del municipi. 
 
El Pla de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú va ser aprovat per la Junta de 
Patrons de l’OAPLVB  en data 15 de febrer 2011. En la sessió de la Junta de 
Patrons del dia 18 d’octubre de 2011 es va acordar sotmetre al Ple de 
l’Ajuntament el citat document. 
 
És per això que aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

“S’acorda APROVAR el Pla de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú que va ser 
aprovat per la Junta de Patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Local 
Víctor Balaguer en data 15 de febrer de 2011.” 
 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
PATRIMONI CULTURAL 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
 
 
1. Introducció  
 
 
2. L’oferta patrimonial avui a Vilanova i la Geltrú  
 
2.1. Equipaments de titularitat pública  
2.1.1. Museu – Biblioteca  
2.1.2. Casa Papiol  
2.1.3. Torre Blava  
2.1.4. Can Magrinyà  
2.1.5. La Sala  
2.1.6. Masia d’en Cabanyes  
2.1.7. Jaciment ibèric de Darró  
2.2. Equipaments de titularitat privada  
2.2.1. Museu del Mar  
2.2.2. Curiositats Marineres Roig Toqués  
2.2.3. Museu del Ferrocarril  
2.2.4. Església de l’antic convent carmelità i hospital de Sant Josep  
2.3. El patrimoni arquitectònic, monumental i urbanístic  
2.4. La Cultura popular i la festa  
 
 



 

3. Eixos temàtics  
 
3.1. El segle XIX  
3.2. El Mar  
3.3. El patrimoni immaterial i festiu  
 
 
4. Objectius generals  
 
 
5. Accions  
 
5.1. Millores en els equipaments i les condicions de conservació  
5.2. Millora en la governança del Patrimoni Cultural del municipi  
5.3. Col·leccions, recerca i coneixement  
5.4. Patrimoni Immaterial i la Festa  
5.5. Activitat Pública i comunicació  



 

El present document és el resultat del procés de treball que s’ha dut a terme en el si 
de la Junta de Patrons de l’OAPLVB durant l’any 2010. L’objectiu principal ha estat 
concretar una proposta vàlida de línies de desenvolupament, creixement i millora de 
l’oferta patrimonial del municipi i apuntar accions concretes.  
 
El document fa una revisió i validació dels grans eixos temàtics inherents a Vilanova i 
la Geltrú i al seu patrimoni. Proposa un mapa d’equipaments i de serveis. Proposa 
igualment línies de desenvolupament per a la millora i el creixement en la gestió del 
patrimoni local. I finalment s’apunta una estimació dels recursos econòmics 
necessaris així com la ordenació en el temps, segons la prioritat que determinen la 
necessitat i la oportunitat de cada intervenció.  
 
 
1. INTRODUCCIÓ  
 
La Junta de Patrons de l’OAPLVB ha desenvolupat un procés de treball amb l’objectiu 
de concretar un conjunt de propostes d’intervenció en matèria de patrimoni cultural a 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Aquest procés de treball va ser motivat per l’encàrrec formulat pel l’Alcalde de 
Vilanova i la Geltrú i President del Patronat, el Sr. Joan Ignasi Elena, en la reunió del 
patronat d’octubre de 2008. La tasca que pertoca a la Junta de Patrons precisa 
d’instruments de referència que ajudin a la planificació a mig i llarg termini i a la 
formulació d’iniciatives, suggeriments i propostes específiques i a l’adopció de 
mesures per millorar l’organització i funcionament de la institució. El procés de treball 
desenvolupat per aquest fi ha estat recollit en el document “Pla de Patrimoni, dossier 
dels grups de treball, octubre 2010” del qual el present document n’és la síntesi 
resultant.  
 
Aquest procés de treball s’ha impulsat des de la voluntat d’abordar la situació actual 
de l’oferta patrimonial de Vilanova i la Geltrú i establir-ne les línies de 
desenvolupament, creixement i millora necessàries per assolir el nivell d’oferta que 
correspon a la densitat cultural i patrimonial del municipi. Es per això que s’ha 
recuperat el debat i la reflexió sobre el nostre patrimoni cultural que es va dinamitzar 
en el si del propi Organisme Autònom ja fa uns anys. Ha estat un pas previ a la 
definició i constatació dels eixos temàtics que identifiquen els continguts bàsics i 
diferenciadors del patrimoni cultural local, els continguts que, en definitiva, ens 
permeten construir els relats que difondran els diferents equipaments i serveis. 
Aquest procés ens ha fet possible identificar els objectius de treball pels propers 10 
anys.  
 
La proposta d’actuacions i accions que presenta el present document és el resultat 
més tangible d’aquest procés de treball. Ha estat voluntat d’aquest Patronat fer un 
pas endavant i formular propostes concretes, des del convenciment que el patrimoni 
cultural és una riquesa que distingeix de manera especial el nostre municipi i que el 
nostre deure és la gestió d’un compromís amb la societat per a facilitar-ne el seu 
accés i gaudi, dinamitzant la recerca i la generació de coneixement, posant-lo al 
servei del desenvolupament integral,- econòmic i social- de la comunitat, garantint la 



 

seva conservació i el seu creixement i assegurant el seu llegat a les generacions 
futures.  
 
 
2. L’OFERTA PATRIMONIAL AVUI A VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
La reflexió, el debat i les propostes sorgides del si de la Junta de Patrons s’han fet 
tenint en compte la situació actual de l’oferta i els equipaments dels que a continuació 
en fem una breu referència.  
 
Vilanova i la Geltú. Centres Patrimonials  
 
  1 Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Casa Santa Teresa.  
  2 Casa Papiol  
  3 Torre Blava  
  4 Can Magrinyà - Masia Nova  
  5 La Sala  
  6 Masia d’en Cabanyes  
  7 Jaciment Ibéric de Darró  
  8 Museu del Ferrocarril  
  9 Museu del Mar  
10 Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués  
11 Església de l’antic convent carmelità i hospital de Sant Josep.  
 
 
2.1 Equipaments de titularitat pública  
 
L’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer és la institució encarregada 
de la gestió de la majoria dels equipaments museístics (en funcionament o no) de 
titularitat municipal, com la pròpia Biblioteca.-Museu Víctor Balaguer, la Casa Papiol, 
la Masia Nova, La Torre Blava (o Torre de Ribes Rojes) i la Casa Santa Teresa. 
 
 
2.1.1 Biblioteca-Museu Víctor Balaguer 
____________________________________________________________________ 
 
És la institució cultural més rellevant de Vilanova i la Geltrú. Fou creada ara fa 125 
per voluntat expressa de Víctor Balaguer. L’edifici té un valor històric i arquitectònic 
destacat. Les oficines, part dels magatzems i sales de consulta estan situades a 
l’edifici de la casa del Marquès de Castrofuerte, remodelat fa pocs anys.  
 
El Museu és secció del Museu Nacional d’Art de Catalunya des del 1999, (els altres 
museus secció del MNAC són el Museu Cau Ferrat de Sitges i el Museu Comarcal de 
la Garrotxa, a Olot).  
 
Les seves col·leccions inclouen obres pictòriques i escultòriques, peces de ceràmica i 
vidre, objectes egipcis, precolombins i orientals, dels quals s’exhibeix menys d’un 
25%. Part d’aquesta col·lecció constitueix un dipòsit del Museo Nacional del Prado.  



 

 
El museu ha consolidat una oferta important i de qualitat d’activitats educatives 
escolars i de temps lliure, conferències i tallers especialitzats en les temàtiques a fins 
a les col·leccions. També programa exposicions temporals en base als seus fons 
propis o en col·laboració amb altres institucions. Val a dir que la realització d’aquestes 
exposicions està supeditada a la disponibilitat de recursos econòmics per a la seva 
producció. 
 
La Biblioteca és considerada com una secció de la Biblioteca de Catalunya. La 
temàtica del fons cobreix el període del segle XIX. El fons inclou llibres de ciències 
naturals, d’història i d’altres temàtiques.  
 
 
2.1.2 Casa Papiol  
____________________________________________________________________ 
 
La Casa Papiol Conserva l’estructura, distribució de les estances i mobiliari de l’època 
pel que esdevé un dels pocs edificis romàntics de l’Estat que ens il·lustren a la 
perfecció la vida quotidiana d’una família terratinent. L’edifici està catalogat com a 
edifici d’interès històric. La casa disposa d’un jardí romàntic que ha estat escenari 
habitual d’activitats a l’estiu. Actualment s’està realitzant obres de remodelació per a 
la millora estructural de l’edifici. 
  
El desembre de 2002 la Diputació de Barcelona, propietària de l’edifici i que fins 
aleshores el gestionava, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú subscriuen un conveni 
de cessió d’ús de l’immoble. Aquesta cessió implica el traspàs en dipòsit de la 
col·lecció d’obra artística del Museu i la transferència de funcions i mitjans a la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
La col·lecció està formada per objectes d’arts decoratives. Més d’un 75: % de la 
col·lecció està exhibit al públic. La resta està emmagatzemada.  
 
La visita del museu sempre es realitza amb un guia, degut a la complexitat del 
itinerari. Al museu no hi ha cap cartel·la ni text, ja que en el moment d’establir la 
museografia s’ha optat per mantenir el màxim de fidelitat possible a la decoració 
original.  
 
 
2.1.3 Torre Blava  
____________________________________________________________________ 
 
La Torre de Ribes Roges va ser construïda el darrer terç del segle XIX i és l’única que 
queda dempeus de les tres que constava l’últim recinte fortificat de la Marina 
vilanovina per tal de protegir els possibles atacs per mar o per terra de les tropes 
carlines o bandolers. 
 
El setembre de l’any 2000, sota la mateixa titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, s’inaugurà amb el nom de la Torre Blava, convertida en el contenidor d’una 
instal·lació d’inspiració marinera feta per Josep Guinovart que conforma un 



 

homenatge de l’autor a la gent de la mar, i a la mateixa mar com element del paisatge 
humà.  
 
 
2.1.4 Can Magrinyà–Masia Nova 
____________________________________________________________________ 
 
La Masia Magrinyà o Masia Nova conforma, juntament amb una col·lecció de vestits i 
altres objectes relacionats amb el món de la dansa14, el llegat del ballarí Joan 
Magrinyà (1926-1977). Aquest llegat, titularitat de l’Ajuntament de Vilanova, fou cedit 
per la família Magrinyà a la ciutat, estipulant com a condició que mantingués una part 
expositiva referent a la vida de Magrinyà i el seu paper en el món de la dansa.  
 
Altres equipaments patrimonials públics no adscrits a l’OAPLVB són:  
 
 
2.1.5 La Sala  
____________________________________________________________________ 
 
La rehabilitació de l'antic teatre "Salón Marfil" com a sala d'art contemporani ofereix a 
la ciutat la possibilitat de gaudir de dos espais: la sala d'exposicions d'artistes 
reconeguts, forans i locals, i l'espai d'art emergent. També s’hi realitzen activitats 
complementàries i pedagògiques. La gestió d’aquest equipament correspon 
directament a la Regidoria de Cultura.  
 
 
2.1.6 Masia d’En Cabanyes 
____________________________________________________________________ 
 
La Masia d’En Cabanyes és un edifici de finals del segle XVIII que l’any 2001 obrí les 
seves portes com a Centre d’Interpretació del Romanticisme. La Masia és propietat 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la gestió de l’equipament està cedida al 
Consell Comarcal del Garraf que s’encarrega del seu funcionament.  
 
El Centre d’Interpretació del Romanticisme té un fons pictòric catalogat, format per 
unes 120 obres, i un fons mobiliari, format per uns 60 mobles de finals del segle XIX i 
principis del XX.  
 
 
2.1.7 Jaciment Ibèric de Darró 
____________________________________________________________________ 
 
Les ruïnes del conjunt arqueològic de Darró s’estenen per l’àrea del final del passeig 
de Ribes Roges, als dos costats de la via del tren, inclòs el turó de Sant Gervasi. Són 
el testimoni de la presència d’un poblat ibèric, entre el segle V i el segle I aC, el qual 
va exercir la preponderància dins l’àrea oriental de la regió ibèrica de la Cossetània. 
Aquest poblat va ser substituït per una vil·la romana, instal·lada al territori de la 
colònia Tarraco, fundada a mitjan segle I aC i abandonada en un moment avançat de 
l’època visigòtica. A Darró, doncs, es concentren més de mil anys d’història de la 



 

primera Vilanova. El conjunt arqueològic és propietat de la Diputació de Barcelona i el 
gestiona directament.  
 
 
2.2. Equipaments de titularitat privada  
 
 
2.2.1 Museu del Mar 
____________________________________________________________________ 
 
El “Museu del Mar” és constituït per una col·lecció de peces marineres donades per 
pescadors de la vila. La majoria de les peces encara no han estat catalogades: 
d’unes 4.500 peces només al voltant d’unes 1.000 disposen de fitxa de catalogació. 
Està ubicat a l’edifici del Far de Vilanova, encara en funcionament, després d’estar 
ubicat durant molts anys als magatzems de l’Associació de Veïns de Mar, propietari 
de la col·lecció. Malgrat els esforços de l’Associació, les condicions de conservació 
preventiva dels espais d’exposició no són les idònies i la col·lecció corre un risc seriós 
de sofrir danys.  
 
 
2.2.2 El Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués 
____________________________________________________________________ 
 
El Museu de Curiositats Marineres Roig-Toqués es va fundar l’any 1949, a partir de la 
col·lecció de peces relacionades amb el mar i la navegació –peces de vaixells, 
àncores, eines, maquetes de vaixells, etc.– que, al llarg de molt anys, Francesc Roig 
Toqués va anar conformant mitjançant adquisicions i donacions, fins arribar a un 
conjunt actual de 3.000 peces. La col·lecció és propietat de la família i en l’actualitat 
està tancada al públic. Les condicions de conservació preventiva de l’espai en que es 
troba no són les idònies i la col·lecció corre un risc seriós de sofrir danys. 
  
 
2.2.3 El Museu del Ferrocarril 
____________________________________________________________________ 
 
El Museu del Ferrocarril està emplaçat en unes instal·lacions ferroviàries originals del 
segle XIX –antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú–, 
contiguament als tallers de reparació de RENFE. La superfície total del museu és de 
6.000 m. Els terrenys del museu i els vehicles de la col·lecció són propietat de 
RENFE. La gestió del museu recau en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 
on hi ha presents RENFE, TMB, Ferrocarrils de la Generalitat i vies verdes, entre 
d’altres. El museu forma part de la xarxa de museus del museu Nacional de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya. Després del Museo del Ferrocarril de Delícias 
(Madrid), és el museu més important de tot l’Estat en matèria ferroviària. El fons 
principal del museu consisteix en una col·lecció de locomotores de vapor que ha estat 
considerada una de les més importants d’Europa. 
 



 

El museu vol ser el centre de referència cultural del ferrocarril a Catalunya, i fa 
especial èmfasi en la significació del tren en el procés d’industrialització i les seves 
conseqüències socioeconòmiques en el món contemporani.  
 
El passat 20 d’octubre s’ha signat un conveni centre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquest 
conveni estableix, entre d’altres actuacions, la definició conjunta d’un programa anual 
d’activitats, la recerca de patrocinis i la col·laboració en aspectes relacionats amb la 
comunicació, documentació, educació i conservació per tal d’aconseguir la màxima 
potenciació del Museu. En aquest marc de col·laboració, el Museu del Ferrocarril pot 
ser considerat l’equipament que millor pot representar el període de industrialització 
de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
2.2.4 Església de l’antic convent carmelità i hospital de Sant Josep 
____________________________________________________________________ 
 
És un edifici religiós del s. XVIII, construïda entre 1735 i 1784, d'estil barroc. 
Adossada a l’actual hospital de Sant Antoni, l’edificació té la típica façana coronada 
per un timpà triangular, amb el campanar en un lateral, edifici propietat del bisbat.  
 
L’església està situada a la Vilanova Vella, on s’està duent a terme una rehabilitació 
integral a través del Projecte d'Interveció Integral del Nucli Antic (PINA) dins la Llei de 
Millora de Barris de la Generalitat de Catalunya i contemplat al recent Pla de Millora 
Urbana del Nucli Antic aprovat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
2.3 El patrimoni arquitectònic, monumental i el urbanisme  
 
El patrimoni arquitectònic constitueix una de les majors riqueses patrimonials de la 
ciutat. Tot i la majoritària presència d’edificis dels segle XIX, al municipi hi ha també 
importants exemples d’arquitectura medieval i moderna, així com restes 
arqueològiques ibèriques i romanes.  
 
El patrimoni de PROPIETAT PRIVADA és molt important. La zona del centre de la 
ciutat ha mantingut, en les seves façanes, referències constants a l’època romàntica. 
La zona de la Geltrú, davant del castell, també agrupa una sèrie de cases de gran 
riquesa arquitectònica, pertanyents a antigues famílies benestants de la ciutat.  
 
 
2.4 La Cultura popular i la festa  
 
El món de la cultura popular i tradicional és un dels principals elements configuradors 
de la identitat de Vilanova i la Geltrú. El municipi va ser un dels primers municipis 
catalans, durant el segle passat, a recuperar festes i tradicions populars i a potenciar-
les com a element aglutinador d’una comunitat. Vilanova i la Geltrú és identificada, en 
l’imaginari col·lectiu català, com un exponent de la cultura tradicional. Aquesta realitat 
és present a través del ric calendari de festes i tradicions, així com a través del 



 

nombre d’associacions i grups festius que organitzen esdeveniments. Cal remarcar 
que la col·lecció, tant pública com privada, d’objectes vinculats a la cultura tradicional 
és molt important.  
 
 
3. ELS EIXOS TEMÀTICS 
 
 
3.1 El segle XIX 
____________________________________________________________________ 
 
Vilanova i la Geltrú té una llarga història i un nombrós patrimoni cultural que la 
caracteritza i la fa singular. La gran efervescència cultural i econòmica del segle XIX, 
molt lligada a Víctor Balaguer i als indians, va deixar al municipi un llegat molt valuós i 
singular, únic a Catalunya. També fou l’època de l’arribada del ferrocarril, de la 
industrialització. 
 
Aquesta empremta es palesa a molts dels equipaments museístics, arquitectònics i 
documentals del municipi. Això dibuixa un complex panorama cultural relatiu als 
equipaments museístics i Patrimonials. Un dels aspectes que contribueixen a fer únic 
i especialment ric el patrimoni de Vilanova i la Geltrú és l’important patrimoni 
documental existent. Aquest patrimoni, més enllà de la col·lecció de l’Arxiu Comarcal, 
és el configurat per les col·leccions de la Biblioteca Víctor–Balaguer i la Biblioteca 
Can Papiol.  
 
L’existència conjunta de dues col·leccions d’aquest abast ha de saber crear un marc 
de referència i de coneixement capaç de potenciar i desenvolupar el discurs del 
patrimoni cultural de cara al visitant.  
 
El conjunt excepcional que això suposa ha de constituir un dels pilars principals a 
l’hora d’estructurar el patrimoni i de situar-lo en una posició representativa en el 
panorama del patrimoni cultural català.  
 
Des de mitjan segle XIX Vilanova i la Geltrú tenia associacions d’obrers per defensar 
els seus drets. Amb la implantació de la fàbrica Pirelli, a principis del segle XX, el 
municipi va esdevenir un important centre obrer català, fet que va afavorir la 
consolidació d’aquest moviment. El moviment associatiu de la ciutat, lligat també amb 
la importància de la festa i la cultura popular i tradicional, és un símbol identitari molt 
potent.  
 
La intensa i definitòria activitat cultural, econòmica i industrials que es desenvolupa a 
la Vila durant el segle XIX és la causa principal del rellevant i ric llegat patrimonial que 
avui en dia disposem. L’efervescència econòmica i el progrés industrial s’uneixen a la 
inquietud intel·lectual i culturitzadora dels personatges que centren en el nostre 
municipi les seves actuacions de progrés i desenvolupament integral. En són mostra 
la pròpia Biblioteca - Museu, la Casa Papiol, la Masia d’en Cabanyes, el museu del 
ferrocarril i la seva arquitectura i urbanisme. 
 



 

  
3.2 El mar 
____________________________________________________________________ 
 
El mar és un dels elements simbòlics de la identitat vilanovina. El mar no només ha 
estructurat l’organització de la ciutat –les zones s’orienten en funció de la seva 
proximitat al mar–, sinó que també ha estat símbol del comerç ultramarí del segle 
XIX, del caràcter de la societat vilanovina –on els pescadors i la vida relacionada amb 
el mar han tingut sempre una presència molt important–. La importància del mar es 
reflecteix també a través de l’arquitectura marina –la torre d’Enveja, el Far, el Molí del 
Mar, el Posi Vell, el Pòsit, Nou, el terrat mariner –. La zona marinera de Vilanova i la 
Geltrú està estretament vinculada amb la construcció de la via del ferrocarril que 
dividí el barri marítim de la resta de la ciutat.  
 
El patrimoni cultural conservat també ens parla amb intensitat de la Vilanova 
vinculada amb el MAR. La seva condició d’important ciutat costanera i portuària i la 
riquesa del seu passat mariner i pesquer, han motivat iniciatives des del teixit social. 
La realitat patrimonial actual, si bé modesta pel que fa a la documentació i els 
equipaments, denota la força identitària i la capacitat de connexió amb la població 
d’aquesta faceta de la realitat i la identitat Vilanovina.  
 
 
3.3 El patrimoni immaterial i festiu 
____________________________________________________________________  
 
Vilanova i la Geltrú és hereva, també d’una rica i reconeguda tradició festiva que ha 
aportat importants manifestacions de patrimoni immaterial, destacant el Carnaval, els 
tres tombs i les festes majors de tradició antiga. 
 
D’altra banda, perdura un important conjunt d’elements i manifestacions del patrimoni 
immaterial que s’han de preservar i difondre.  
 
 
 
4. OBJECTIUS GENERALS  
 
Les accions que es desenvolupin en els propers deu anys responen als 5 grans 
objectius següents:  
 
 
4.1 Completar el mapa d’equipaments de patrimoni culturals 
____________________________________________________________________ 
 
La xarxa de museus i centres patrimonials actuals de Vilanova i la Geltrú es situa en 
uns nivells destacats d’oferta i de serveis. Ha estat fruit del treball i els recursos 
esmerçats en els darrers anys. La necessària priorització dels recursos han posposat 
la materialització de projectes o ha mantingut d’altres en condicions mínimes. D’altra 
banda, propostes sorgides des del sector privat han arrelat en el panorama cultural 



 

de la ciutat, l’enriqueixen i el completen. La seva situació precària pel que fa al 
funcionament i recursos fa necessària la intervenció per tal de consolidar i 
cohesionarà l’oferta i la projecció del patrimoni Cultural de la vila.  
 
L’oferta de patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú s’ha de vertebrar, per tant, en una 
estructura d’equipaments degudament dotats per al seu funcionament i les tasques 
que per raó de les seves especificitats els hi correspongui. La Xarxa resultant és la 
següent:  
 
 
- Nucli “Biblioteca Museu Víctor Balaguer” (àrea formada per l’edifici històric de la 
Biblioteca-Museu, el jardí, la Casa de Santa Teresa i l’edifici de Castrofuerte al Carrer 
Monturiol.)  
 
Aquesta àrea s’ha de consolidar com el nucli principal del patrimoni vilanoví, el que 
sintetitzi l’essència cultural i intel·lectual que emana de la seva creació i de les 
col·leccions que conserva. Ha d’actuar com a difusor del coneixement especialitzat i 
com a catalitzador i generador de cultura. La Casa Santa Teresa esdevindrà l’espai 
per a la rebuda del públic, per a la informació del patrimoni cultural i la projecció i 
difusió de la figura de Víctor Balaguer i de les essències i valors intel·lectuals que 
acompanyen la seva tasca i llegat. Esdevindrà la veritable porta d’accés al museu 
afavorint l’ús del jardí. La remodelació de l’edifici, juntament amb la construcció de la 
nau que completa la planta de l’edifici històric de la Biblioteca-Museu completaran el 
programa de serveis necessaris per a les funcions de l’equipament (atenció als grups 
escolars i sala d’activitats, ampliació de la sala d’exposicions temporals...  
 
 
- Museu del Ferrocarril 
 
En el marc de l’acció conjunta institucional, el Museu del Ferrocarril més enllà de la 
reafirmació de la seva missió, esdevindrà l’espai de referència per la difusió i 
coneixement del patrimoni industrial de Vilanova i la Geltrú. El projecte de 
remodelació previst pel 2011 i 2012 i el nou acord de col·laboració institucional, 
donaran a l’equipament una major força renovada per a la difusió pública de les 
seves excepcionals col·leccions i dels projectes que en ell es desenvolupin. 
 
Aquest marc de col·laboració ha d’aprofitar també les possibilitats que ofereix el 
veïnatge del museu amb el nucli de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer que donarà 
com a resultat la consolidació d’un important pol d’oferta cultural i patrimonial d’una 
riquesa i possibilitats excepcionals.  
 
 
- Museu del Mar renovat / Roig Toqués, curiositats marineres 
 
La vinculació de Vilanova i la Geltrú amb el mar és una realitat evident i indissociable 
de la seva identitat i història. Cal difondre-la i preservar-la.  
 



 

El mapa de l’oferta patrimonial del municipi ha d’incloure aquesta realitat en equilibri i 
harmonia amb la resta d’equipaments i de facetes que conformen la identitat de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Les dues iniciatives (Museu del Mar i Museu de Curiositats Marineres) són testimoni 
de l’arrelament del municipi al mar. Han estat fruit de la dedicació voluntària i son la 
manifestació de la necessitat de la població de perpetuar i conservar la seva memòria 
i identitat.  
 
En front d’això, pel que fa al museu del Mar, cal endegar actuacions per assegurar la 
seva continuïtat i garantir-ne la conservació i la difusió de les seves col·leccions en 
l’emplaçament de l’edifici del Far, actual seu del museu. 
 
D’altra banda, cal garantir la conservació del llegat material de Francesc Toqués i 
perpetuar-ne els valors inherents a la tasca que va dur a terme i adjudicant-li un nou 
emplaçament amb les condicions d’accés públic necessàries.  
 
 
- Masia Nova  
 
El conveni signat entre la família Magrinyà i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
estableix que a la Masia Nova es desenvoluparà un centre sobre la memòria de Joan 
Magrinyà i sobre la dansa afavorint-ne la pràctica, la pedagogia i la residència 
d’estudiants o de persones en estades de temps parcial. 
 
La Masia Nova està situada en una de les portes de d’entrada a Vilanova i la Geltrú, 
una de les àrees d’arribada i accés al municipi. Aquesta àrea s’ha d’entendre com a 
zona de futura “centralitat” de la zona urbana que configurarà el municipi de Vilanova 
i La Geltrú i els municipis veïns. (Sant Pere de Ribes i Sitges). Cal aprofitar i tenir en 
compte aquestes dues condicions.  
 
 
- Casa Papiol i la Hª  
 
El discurs museístic de la Casa Papiol el posa en relació amb aspectes de la història 
del municipi. Les sales situades als pisos superiors de la casa acolliran de manera 
estable un programa d’exposicions i activitats per a difondre la història de Vilanova i 
la Geltrú i aprofundir en el seu coneixement, suplint la mancança que el municipi te 
en aquesta faceta. Hi ha també la necessitat de concentrar les activitats de 
divulgació, seminaris, conferències, presentacions de treballs, etc sobre la història de 
la ciutat. Aquesta iniciativa contribuirà a enfortir la imatge del propi equipament, i 
facilitarà la fidelització del públic.  
 
El mapa d’equipaments aquí proposat ha d’incloure també els espais ja existents; La 
Sala, Torre Blava i la Masia d’en Cabanyes, que participen en el conjunt de l’oferta 
amb les especificitats pròpies.  
 
La Coordinació dels programes de cada equipament i l’harmonia de l’oferta cultural el 
seu conjunt seran requeriments ineludibles en el funcionament dels projectes.  



 

 
De la mateixa manera, es imprescindible aborda tots els projectes amb criteris de 
sostenibilitat i màxima viabilitat econòmica que caldrà tenir en compte a l’hora de 
dimensionar els nous centres renovats, d’establir els sistemes de gestió i d’establir els 
cords de col·laboració amb altres institucions.  
 
De manera gràfica, l’esquema adjunt permet visualitzar la relació dels equipaments 
amb els eixos de continguts i la seva funció en el sistema d’equipaments patrimonials 
de Vilanova i la Geltrú.  

 
4.2 Consolidació de les polítiques de recerca, difusió i coneixement  
____________________________________________________________________ 
 
La recerca sobre el patrimoni conservat aporta els continguts que nodreixen els 
discursos. Són la base del coneixement que la institució ha de difondre al conjunt de 
la societat. L’excel·lència en la recerca ha de ser la condició fonamental en la que es 
basarà la tasca duta a terme des de tots els serveis i projectes generats des de la 
nostra institució. Els fons documentals i la naturalesa de les col·leccions de patrimoni 
moble, especialment les anomenades “fundacionals” de la Biblioteca- Museu, 
constitueixen el principal camp de recerca i coneixement.  
 
 
 
 

Nucli – eixos:     
S. XIX                                                      
Mar                                             
Patrimoni immaterial i festiu 

Equipaments de referència:      
Biblioteca Museu V. Balaguer      
Museu del Ferrocarril               
Museu del Mar 

Equipaments i elements 
patrimonials especialitzats o  
complementaris als de referència:      
Casa Papiol                                 
Casa Magrinyà                                 
La Sala                                        
Torre Blava                                   
Masia d’en Cabanyes                       
Roig Toqués                                   
Darró 



 

4.3 Diversificació de públics a través de la comunicació i l’oferta 
____________________________________________________________________ 
 
Una de les funcions que pertoca als equipaments patrimonials és garantir l’accés i el 
gaudi per al major nombre de persones. Aquesta exigència es tradueix en la connexió 
amb tots els sectors de la societat, sintonitzant amb les seves necessitats culturals i 
adaptant en la mesura del possible el nostre servei. La diversitat d’oferta de serveis i 
activitats ha de repercutir en el increment i la diversitat de població que accedeixi als 
centres. El treball continuat en comunicació i la consolidació dels serveis públics 
assolits són bàsics i necessaris.  
 
 
4.4 Optimització dels mecanismes de gestió 
____________________________________________________________________ 
 
La creixent especialització dels serveis oferts des dels equipaments patrimonials, la 
necessitat d’optimitzar al màxim els recursos disponibles i el context socioeconòmic 
actual fan necessària l’adaptació de la gestió. La revisió de les estructures de 
funcionament, de les funcions i de la pròpia organització seran el punt de partida per 
obrir noves vies de desenvolupament de l’Organisme.  
 
 
4.5 Consolidació d’aliances 
____________________________________________________________________ 
 

• En aquest context resulta més evident la necessitat d’establir i refermar 
aliances amb la societat. Cal entendre la tasca cultural i de creació de 
coneixement de l’OAPLVB des de l’acció connectada amb el teixit social del 
territori, afavorint la participació del voluntariat, en contacte actiu amb el 
patrimoni privat, amb altres iniciatives de coneixement i difusió culturals, amb 
e món docent ...  

 
• Per les seves característiques i història, la Biblioteca i el Museu són 

reconegudes com a institucions rellevants del panorama cultural català. Els 
seus vincles com a secció del Museu d’Art Nacional de Catalunya i de la 
Biblioteca Nacional de Catalunya han de servir per a la major projecció de la 
recerca i el coneixement, i com a una plataforma sòlida per a la construcció de 
projectes d’abast nacional.  

 
• Cal dur a terme accions que apropin les empreses arrelades a Vilanova i la 

Geltrú, i per extensió la comarca, a la tasca de l’OAPLVB i facilitar que, 
mitjançant aquesta relació vehiculin la seva implicació amb la preservació i 
difusió del patrimoni cultural.  

 
• Cal créixer en l’oferta adreçada al públic d’un territori més ampli. 

Desenvolupar iniciatives conjuntes amb altres institucions homònimes de 
territoris més amplis que el municipal o comarcal. La millora dels sistemes de 
comunicació i la major mobilitat de la població obren noves àrees de 



 

creixement i desenvolupament territorial. L’oferta cultural dels equipaments 
patrimonials ha de participar d’aquest desenvolupament i esdevenir un 
element actiu.  

 
 
4.6 Fer del Patrimoni un dels centres de promoció de la ciutat 
____________________________________________________________________ 
 
L’excel·lència i diversitat del Patrimoni a Vilanova i la Geltrú permet utilitzar-lo com a 
eina de referència en el camp de la promoció econòmica i turística i a la vegada fer-lo 
actuar com un motor que identifica la ciutat amb la cultura, la història, l’oci, els 
serveis, el benestar i la qualitat de vida.  
 
Els successius cercles d’influència en el territori i els eixos Vilanova i la 
Geltrú/Vilafranca del Penedès/Igualada/Manresa i Barcelona/Vilanova i la 
Geltrú/Tarragona són potencialitats per explotar posant el conjunt del Patrimoni com a 
referent d’una ciutat amb arrels i història i a l’hora moderna i oberta al món amb 
voluntat de jugar tenir un paper preeminent en el present i el futur.  
 
 
 
5. ACTUACIONS 
 
 
5.1 Millores en els equipaments i les condicions de conservació 2011-2023 
____________________________________________________________________ 
 
A continuació es fa relació de les principals actuacions de millora que hom preveu 
pels equipaments i instal·lacions. Els cost total de les diverses inversions s’estima en 
6.000.000 d’euros. Es tracta de la suma final d’estimacions, en la majoria dels casos 
procedents de documentació dels arxius de l’OAPLVB o d’orientacions fetes per 
personal especialitzat. Aquestes estimacions estaran subjectes a revisió i 
actualització que correspongui en el moment que es disposi de l’assignació 
pressupostària. 
 
Accions a curt termini:  
 

• Museu del Mar  (conservació preventiva, projectes)  
• Curiositats marineres Roig Toqués (conservació preventiva) 

 
 
Museu del Mar: 
 

• Obra civil  
• Museografia  
• Col·lecció Roig Toqués, adaptació a nova ubicació  

 
 



 

Casa Santa Teresa: 
 

• Obra civil  
• Museografia i audiovisuals  
• Jardineria i adequació exteriors  
• Mobiliari específic (pedagògic, magatzem, cafeteria...)  

 
Masia Nova: 
 

• Obra Civil  
• Museografia, mobiliari i dotació tècnica específica  

 
Biblioteca Museu, ampliació i millores 
  
Altres actuacions a tenir en compte:  
 

• Església del antic convent carmelità i hospital de Sant Josep (actuacions 
estructurals bàsiques) 

 
 

5.2 Millora en la governança del patrimoni cultural del municipi 
____________________________________________________________________ 
 
Assumint que la gestió del patrimoni cultural públic necessita cada vegada major 
interdependència i interacció entre actors diversos, es proposen aquest conjunt 
d’accions que tenen per objectiu la integració en xarxa vinculant els sectors públic, 
privat i civil. Assumint, en definitiva una acció basada en l’acomodació d’interessos 
comuns.  
 
5.2.1 Creació del Cercle de suport com a estructura visible de la participació del 
sector privat a la tasca de l’OAPLVB.  
 
- Aprovar un model organitzatiu del Cercle / estructura de suport.  
- Concretar un catàleg de contraprestacions.  
- Concreció dels estatuts de constitució del ens.  
- Establiment d’aliances amb empreses i entitats participants.  
- Constitució del ens i presentació del pla estratègic.  
 
5.2.2 Incorporar la generació i recerca de recursos com a tasca específica a 
l’estructura de l’OAPLVB.  
 
5.2.3 Consolidar línies de col·laboració i projectes conjunts amb el Museu del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú .  
 
-  Vincular les propostes sobre patrimoni industrial de Vilanova i la Geltrú amb el 

Museu del Ferrocarril, accentuant la seva projecció com a equipament referent en 
aquesta matèria.  



 

-  Definició dels criteris per a una política de col·leccions en matèria de patrimoni 
industrial moble.  

 
5.2.4 Treballar en la promoció del voluntariat com a via de participació de la 
ciutadania en la difusió i les activitats ofertades als equipaments patrimonials. 
 
-  Foment de la participació amb la constitució d’una associació d’amics de la Casa 

Papiol i enfortiment de la relació amb el territori proper.  
-  Participació en el Museu del Mar.  
 
5.2.5 Promoure la coordinació entre les diferents regidories que incideixen en la 
protecció i difusió del patrimoni historico-arquitectònic i urbanístic de la ciutat, 
així com d’altres institucions per tal de millorar la seva protecció, coneixement i 
difusió.  
 
5.2.6 Aprofundir en les potencialitats que ofereixen els marcs de relació vigents 
amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i la Biblioteca Nacional de Catalunya.  
 
5.2.7 Establiment de marcs de relació amb associacions i entitats del municipi 
pel funcionament d’equipaments culturals.  
 
 
 
5.3 Col·leccions, recerca i coneixement 
____________________________________________________________________  
 
 
5.3.1. Incidir en la tasca conjunta de recerca i coneixement a partir dels fons de 
la Biblioteca i el Museu. Programació a llarg termini d’activitats de recerca i 
divulgació conjunta.  
 
 
5.3.2 Catalogació dels fons pendents. Elaboració d’un estudi de la dimensió de 
la tasca pendent i de les previsions de creixement de fons.  
 
 
5.3.3 Impulsar les publicacions dels catàlegs relatius a les col·leccions del 
museu. Difondre els continguts i els estudis realitzats en relació als objectes 
custodiats.  
 
 
5.3.4 Impulsar les línies d’exposicions temporals que permetin la difusió 
pública de les diferents col·leccions, la captació i fidelització de públic local i 
forà, i la projecció pública de la institució.  
 
 
5.3.5 Establir les bases per la millora i creixement dels espais de la Biblioteca-
Museu.  
 



 

• Per la millora de la recepció i atenció al visitant.  
• Espais d’activitats.  
• Espai de magatzem i reserva.  

 
5.3.5 Estructurar la relació del Museu amb els col·leccionistes locals per 
garantir la relació i el préstec i per enfortir altres lligams que afavoreixin la 
difusió i millor coneixement del patrimoni cultural privat.  
 
5.3.6 Acordar els criteris d’adquisició per l’increment de les col·leccions.  
 
5.3.7 Completar el discurs museogràfics de la Casa Papiol renovada amb 
referències a:  
 

• El propi personatge, el seu perfil i significació per a Vilanova i la Geltrú.  
• La importància de la producció vinícola a la Vilanova del XIX.  

 
5.3.8 Desenvolupament del projecte d’exposicions temporals sobre temes 
relatius a la Història de Vilanova i la Geltrú.  
 
5.3.9 Incrementar la col·laboració amb Universitats i centres de recerca per la 
millora del coneixement de les col·leccions, de la tasca dels centres i per a la 
seva difusió. 
 
 
5.4 Patrimoni immaterial, la festa 
____________________________________________________________________ 
 
 
5.4.1 Impulsar la realització d’un inventari dels fets i manifestacions del 
patrimoni immaterial de Vilanova i la Geltrú. Identificant:  
 

• Tipus de patrimoni immaterial.  
• Característiques destacables.  
• Persones referents a Vilanova i la Geltrú.  
• Entitats possibles aliades. 
• Propostes concretes.  

 
5.4.2 Promoure la difusió dels estudis que, en matèria de patrimoni immaterial, 
sorgeixin dels centres docents del municipi, amb acords de col·laboració amb 
els centres i la programació d’activitats adreçades a la seva difusió.  
 
5.4.3 Vetllar per la presència dels estudis i publicacions a les biblioteques del 
municipi.  
 
5.4.4 Recomanar i promoure activitats i polítiques transversals en matèria de 
cultura popular i patrimoni immaterial per tal que sigui assumida per tots els 
equipaments culturals del Municipi.  
 



 

5.4.5 Promoure que l’Arxiu Històric garanteixi la col·lecció i recollida 
sistemàtica dels materials gràfics que siguin editats en ocasió de les festes.  
 
 
5.5 Activitat pública i comunicació 
____________________________________________________________________ 
  
 
5.5.1 Definir una estratègia de comunicació per l’apropament de la institució a 
la població, fomentant una imatge unitària i entenedora cara al ciutadà.  
 
5.5.2 Ser presents en les iniciatives per a la promoció exterior del municipi.  
 
5.5.3 Promoure la difusió i el coneixement dels elements de patrimoni industrial 
que es conserven a Vilanova i la Geltrú.  
 
5.5.4 Promoure el coneixement i la projecció pública dels personatges 
associats al patrimoni cultural vilanoví. (Víctor Balaguer, Joan Magrinyà, Joan 
Oliva...)  
 
5.5.5 Fer de la Casa Santa Teresa el centre difusor de la Figura de Víctor 
Balaguer i el patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú.  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, només per argumentar aquesta proposta.  Aquest 
govern portem aquest Pla de Patrimoni per a aprovació d’aquest Ple, per donar 
compliment de la voluntat de la Junta de Patrons de l’Organisme Autònom de 
Patrimoni Local Víctor Balaguer, que en data 15 de febrer del 2011 varen 
aprovar aquest document, fruit d’un treball dut a terme en el si de la pròpia 
Junta de Patrons durant tot l’any 2010, amb la intenció de proposar unes línies 
d’actuació en benefici del desenvolupament, creixement i millora de l’oferta 
patrimonial del municipi. 
 
Un cop estudiat el document per aquest govern i entenent que recull unes 
línies d’actuació i uns criteris compatibles amb els que en matèria de patrimoni 
es preveuen en el Pla d’Actuació Municipal, i seguint la voluntat expressada en 
la Junta de Patrons de 18 d’octubre de 2011, així com també per fidelitat 
institucional que correspon, es porta aquest document per a ser aprovat a 
aquest Ple municipal. 



 

 
Abans, però, voldria fer constar que aquest Pla de Patrimoni no és el primer 
que s’elabora, doncs ja l’any 2004, per encàrrec del llavors regidor de Cultura, 
senyor Elena, es va encarregar a l’empresa Artimetria un Pla Director de 
Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú, molt ben elaborat i que va costar uns 
diners.  Aquest Pla va quedar en un calaix i potser s’hauria d’haver tingut en 
compte a l’hora de proposar-ne l’elaboració d’un de nou l’octubre del 2008, que 
justament és el que ha esdevingut avui objecte d’aquesta proposta i que també 
és el primer que finalment es porta a aprovació del Ple municipal. 
 
Entenem que amb aquest acte que fem no només es dóna compliment polític a 
una voluntat nascuda l’anterior legislatura municipal, la voluntat d’un organisme 
públic crear per a la conservació, estudi i difusió del patrimoni de titularitat 
municipal que li sigui adscrit, sinó que també és la manera de prendre un 
compromís públic de la ciutat davant del seu patrimoni i alhora és un 
reconeixement de l’extraordinària importància que aquest té com a valor de 
ciutat i també de país.  Aquest és l’objectiu d’aquest govern i no la pretensió de 
que aquest Pla sigui un Pla que reguli de manera exhaustiva tot el que el 
patrimoni de la ciutat reclama, sinó que com es pot comprovar és un bon 
document de guia i orientació a tenir en compte en el moment de treballar, 
elaborar i executar accions municipals o públiques que afectin a qualsevol 
aspecte del patrimoni municipal, i tenint sempre present que a la ciutat hi ha 
bona part de patrimoni que no és de titularitat pública municipal, i que caldrà 
treballar conjuntament amb aquestes diverses titularitats per aportar una 
política el màxim possible coherent en benefici del propi patrimoni i de la ciutat.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
A les 18.30 hores s’incopora a la sessió el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
VERA. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa, el grup d’Iniciativa vol agrair el treball de la Junta de 
Patrons de l’Organisme Víctor Balaguer i de les persones que de manera 
desinteressada han col·laborat al llarg del 2010 en la redacció d’aquesta 
proposta sobre els nostres equipaments museístics.   
 
També el nostre grup vol recordar, ja que la regidora Riba ha recordat el treball 
fet al 2004, de que des del 2006 es van iniciar diferents jornades de discussió 
sobre els nostres equipaments museístics, promogudes per l’actual regidor 



 

Joan Ignasi Elena.  Recordar també el canvi del Patronat, més obert i menys 
polititzat, aprovat per aquest Ple el mandat anterior, en el que va intervenir 
favorablement Josep Lluís Vidal, aleshores regidor.   
 
El programa d’Iniciativa considera la conveniència en aquest mandat d’arribar a 
pactes entre totes les forces polítiques, amb l’aportació de la ciutadania en 
diferents àmbits que ens permetin superar els obstacles i aprendre dels errors, 
per tal de situar la nostra ciutat com una de les capdavanteres del nostre país.  
Un d’aquests àmbits és el nostre patrimoni museístic.  Considerem, doncs, la 
proposta presentada com una possibilitat important per a la ciutat.  El fet que 
tinguem aquest Pla no suposa afirmar que des de la recuperació de la 
democràcia els diferents governs de la ciutat no hagin tingut una política 
d’aquests equipaments.  El que considerem és que aquesta proposta que 
debatem permet de dotar-nos d’una actuació per 10 anys, que culmina els 
esforços anteriors. 
 
Amb tot el respecte a la proposta, Iniciativa vol aportar a aquesta un seguit de 
consideracions, que esperem siguin considerats en el debat pels altres grups 
polítics i s’integrin dins dels acords.   
 
Primer. Considerem que s’ha d’establir un calendari més concret de les 
actuacions i propostes, així com més concreció de l’estimació pressupostària 
de 6 milions d’euros que indica i els equipaments on van destinats.  També un 
calendari de la implementació de la millora de la governança que estableix la 
proposta.  Per tant, considerem que si avui és aprovada la proposta que el 
govern estableixi, en un periode prudencial i de manera consensuada amb la 
resta de grups, un calendari d’intervencions i d’inversions.  I que, finalment, 
aquest Ple torni a aprovar aquest calendari. 
 
Segon.  Dins de l’apartat d’intervencions de la proposta, trobem a faltar una 
menció del jaciment de Darró.  Ens referim a la part no posada en valor, a 
l’altre costat del carrer de Ponent, de la part rural d’una vila romana i d’una 
terrisseria.  Abans hem esmentat que Iniciativa vol aprendre dels errors; el fet 
que part del jaciment de Darró no s’hagi posat en valor i el fet que hem ignorat 
el gran nombre d’altres jaciments iberorromans existents al nostre terme 
municipal, que expliciten clarament un periode de la història del nostre país, ha 
suposat que la ciutat de Vilanova i la Geltrú no aparegui a la ruta dels íbers del 
Museu Nacional d’Arqueologia, promoció de la que sí gaudeixen dues 
poblacions properes a la nostra que han sabut invertir en els seus jaciments 
iberorromans.  Per tant, Iniciativa proposa incorporar el jaciment colgat de 
Darró a les intervencions i que no recull la proposta. 
 
Tercer.  Tot i que la proposta esmentada esmenta el nostre patrimoni 
arquitectònic monumental i urbanisme, Iniciativa considera que ha de ser 



 

juntament amb la revisió del Pla Especial i Catàleg el que dissenyi una política 
de difusió del nostre patrimoni.  Per tant, esperem que en la proposta final 
acordada es mencioni que la política de difusió del patrimoni arquitectònic ha 
d’anar conjuntament amb el Pla. 
 
Quart.  A l’apartat de les propostes sobre la cultura popular i la festa, indica 
que la col·lecció tant pública com privada d’objectes vinculats a la cultura 
tradicional és molt important.  Potser cal recordar a les regidores i regidors les 
germanes Teresa i Eulàlia Rossell, vilanovines defensores de la cultura 
catalana i de la recuperació de les tradicions locals en els moments més durs 
de la dictadura, per la qual cosa la seva casa va esdevenir un museu de les 
seves recerques relacionades amb el folklore i la cultura popular vilanovina.  
Avui, aquell patrimoni no és a la ciutat.  No ens torni a passar.  Iniciativa 
considera, per tant, que hem de donar una resposta en aquest Ple del nostre 
patrimoni de la festa i popular.  Podem entendre que en aquests moments un 
nou equipament que reculli aquest patrimoni és difícil, però sí que demanem de 
manera consensuada amb la resta de grups i un equip tècnic un calendari i 
equipaments on de manera temporal sigui exposat el nostre patrimoni popular i 
de la festa.  Ja s’ha fet, però pensem que la proposta ho ha de recollir.  També 
considerem que aquest govern estudiï la idoneïtat de l’espai on es troba el 
patrimoni de la nostra festa de titularitat pública i faci arribar a la resta de grups 
aquest informe.   
 
Esperem que les regidores i regidors considerin aquestes quatre aportacions 
que fem i que la proposta que debatem, fruit del consens i el pacte, esdevingui 
un full de ruta d’un àmbit que pot repercutir positivament en el nostre patrimoni 
i en la promoció de la ciutat.  El nostre patrimoni és un recurs econòmic de 
ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Per tant, entenc que el seu posicionament és en 
contra de l’aprovació del Pla de Patrimoni que aquí es presenta. 
 
MANEL CLAVER 
 
No, senyora alcaldessa.  El que sí que ens agradaria és poder afegir aquests 
quatre punts que he esmentat, que no són contradictoris en absolut amb el que 
hi ha. 
 
ALCALDESSA 
 
Com vostè sap, això ha de passar pel Consell, perquè aquest Pla de Patrimoni 
surt d’un organisme autònom.   



 

 
Li passo la paraula un momentet abans amb la senyora Riba perquè li expliqui. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Jo entenc que totes aquestes consideracions 
no formen part de lo que era aquesta proposta aquí.  Aquesta proposta el que 
pretén és aprovar un document elaborat per una Junta de Patrons del febrer 
del 2011, que estava esperant poder arribar a aquest tràmit d’avui.  En tot cas 
jo entenc que totes aquestes propostes que vostè fa són fruit o bé de 
comissions o de passar pel Patronat, o bé és una moció o és una altra moció.  
No podem ara pas valorar aquestes propostes, ni afegir-les en aquesta.  Crec 
que no té raó de ser.  Jo entenc que això és una cosa a debatre en Junta de 
Patrons una altra vegada i en tot cas fruit d’una altra moció d’un altre Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora regidora, com recordarà, a la Comissió Informativa última jo vaig, en 
el punt precisament del pressupost, vaig esmentar-ho. 
 
Aviam, l’únic que volem senyora alcaldessa és indicar des del nostre grup que 
estem molt contents que hagi arribat aquesta proposta, que la considerem molt 
positiva, molt positiva, però entenem que hi ha quatre punts, simplement quatre 
punts, que s’afegeixen a la proposta, que aquest Ple hauria de considerar. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, tal com ha dit la regidora, entenc que d’aquesta manera no pot 
ser, perquè aquí portem... es porta a aprovació un Pla de Patrimoni que ve 
d’un altre organisme on s’ha fet un treball, i en tot cas si aquest Pla de 
Patrimoni s’ha de modificar, s’haurà de fer allà on s’ha confeccionat aquest Pla.  
El que avui entenc que es porta a aprovació és aquell Pla de Patrimoni, per 
tant entenc que si vostè manifesta que no hi està d’acord, entenc que està en 
contra de l’aprovació d’aquest Pla de Patrimoni. 
 
MANEL CLAVER 
 
Doncs entenem que és incomplet, doncs. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Breument, perquè l’escena viscuda era una escena que ens havíem plantejat 
que podia succeir amb aquest Pla i que pot acabar succeint en altres 
organismes que independentment del Ple municipal elaboren un document i el 
porten a aprovació sense que els grups municipals hi puguin dir res, i per tant 
sense que s’hagi establert un diàleg i per tant sense que sigui tampoc de 
menester que ho aprovi o no ho aprovi el Ple.  En tot cas estem aprovant la 
feina en la qual no hi podem opinar, d’una sèrie d’altra gent que ha de marcar i 
ha de guiar el desenvolupament de la tasca de conservació i promoció del 
patrimoni municipal, per tant és evident que té un dèficit, és un mètode, un 
mecanisme que té un cert dèficit en el sentit de que no estableix ni àgora ni 
debat.  Però nosaltres en tot cas, amb el contingut sí que hi estàvem d’acord.  
El coneixem des de feia temps, l’hem estudiat o ens l’han explicat a fons, però 
realment ens temíem justament això i ens temem que en els propers anys, 
amb aquest mateix Pla continuï passant exactament això, no?, la manca 
d’àgora o d’espai de debat. 
 
ALCALDESSA 
 
Crec que, senyora Riba, és un Pla que estava fet des del febrer i faltava portar-
lo.  Ara passaré la paraula també. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, parlem de lo mateix.  No, és que jo també estic completament d’acord i en 
la meva argumentació crec que ho he explicat, que tampoc és un Pla 
exhaustiu, simplement és una guia que no és contradictòria amb el Pla 
d’Actuació Municipal que nosaltres portem, per tant li volem donar continuïtat i 
volem portar el tràmit que estava esperant i que per Junta de Patrons 
d’octubre, eh?, l’última, es va decidir i es va proposar que es portés a 
aprovació d’aquest Ple.  Simplement és donar tràmit d’aquest procediment. 
 
Jo entenc que el que proposava el senyor Claver és... pot ser motiu d’una altra 
moció en el proper Ple i llavors es pot debatre políticament com toca.  O sigui, 
en cap moment estem dient que això sigui una cosa tancada, sinó crec que ha 
quedat clar per part de tots els grups que han parlat fins ara de que és una 
guia i que no és exhaustiu. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Per justificar el posicionament, però jo crec que el que nosaltres anàvem a dir, 
que d’altra banda crec que vostès també s’esperen què és lo que nosaltres 
anàvem a dir, va molt en la línia del que s’està debatent.  Disculpin, nosaltres 
no renunciem a debatre políticament el Pla de Patrimoni, no hi volem 
renunciar.  Una altra cosa és que ho diguin vostès des de grups municipals que 
tenen representació a la Junta de Patrons.  En aquesta Junta, magnífica Junta 
de Patrons –no ho dic ni molt menys per les persones-, que en un determinat 
govern, en un determinat moment i govern, es va formalitzar doncs a partir 
d’uns dos determinats grups municipals, i amb membres proposats per altres 
grups municipals, a excepció del Partit Popular, que vam ser vetats en aquesta 
Junta de Patrons.  I precisament aquest és el motiu del nostre posicionament 
en el Pla de Patrimoni.  Nosaltres ens abstindrem, però segurament no pel 
fons, per la forma; però nosaltres tampoc no renunciem a parlar del contingut i 
a debatre el contingut del Pla de Patrimoni.  Però segurament aquesta Junta 
de Patrons que s’ha dit tan despolititzada, tan magnífica, tan oberta, si els grup 
municipals hi haguéssim tingut oportunitat de parlar-ne en el lloc que se n’havia 
de parlar, que era precisament en l’Organisme Autònom Víctor Balaguer, ara 
no ens trobaríem que hi han grups que tenen que presentar propostes in voce 
en el Ple per tal d’incorporar-lo en aquest Pla de Patrimoni.  Per tant, nosaltres 
el que... amb la nostra abstenció el que volem manifestar una vegada més, ja 
ho hem fet en altres ocasions, és l’anomalia que representa que els grups 
municipals no estiguin representats en aquest organisme que aporta 
documents que després en el Ple hem d’acabar aprovant o no aprovant, sense 
possibilitat de modificar.  Escolti, això és una anomalia i per tant lo que fem és 
instar-los a, quan abans millor, modificar els estatuts per tal de que es 
corregeixi aquesta situació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena, em sembla que havia demanat la 
paraula, oi? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, per anunciar el nostre vot favorable, perquè en el Pla de Patrimoni que es 
presenta hi estem d’acord, amb la finalitat que ens sembla tenia aquest 
document era intentar traçar unes línies que transcendissin una mica la 
quotidianitat de la vida municipal i que, per tant, uns eixos de mínim consens 



 

en el qual tots hi participéssim, no?  D’aquesta forma, per exemple, és pel que 
hi ha una guia de quines són les prioritats que més o menys tots compartim.  I 
allà no s’obliga a res, sinó que es marquen una sèrie de prioritats, no?, de què 
és el que en primer lloc, en segon lloc, en tercer lloc, doncs hauríem d’abordar 
en la mesura dels recursos que hi hagin.  Per tant, des d’aquest punt de vista 
em sembla que és un document útil, no?  Que naturalment el dia a dia de la 
gestió de la política patrimonial de l’ajuntament es discutirà a la Comisió 
Informativa, i em sembla, però, que té sentit que hi hagi un document elaborat 
per l’Organisme Autònom, pel Patronat, en el qual hi ha participat tot el 
Patronat.  Però em sembla que durant un any han fet participar més gent i han 
muntat jornades i han trobat... s’han trobat amb altres persones, doncs per 
intentar-lo enriquir.  I després cau a l’Ajuntament i l’Ajuntament és qui ha de 
gestionar aquests eixos que se’ns plantegen. 
 
Per altra banda, jo sí que sóc partidari de que en el Patronat de l’Organisme 
Autònom Víctor Balaguer no hi hagi un mimetisme de representants de partits 
polítics com es produïa en el passat, i que per tant hi hagi un gruix de persones 
que siguin consensuades per tothom, però que no tinguin una estreta 
vinculació als partits polítics i que per tant votin, per entendre’ns, en clau que 
sigui una mera reproducció del que passa aquí.  Per tant, en aquest sentit 
aquesta reconversió que... aquesta involució que planteja el senyor Rodríguez 
dels estatuts del Balaguer per tornar a reproduir les majories i les distribucions 
del Ple municipal a l’Organisme Autònom Víctor Balaguer jo diria que és un 
error, des del nostre naturalment punt de vista.  En aquest sentit votarem a 
favor, en el ben entès que l’aplicació diària del Pla de Patrimoni s’anirà 
executant amb la... i que naturalment deu ser un document viu, i per tant 
segurament sí que falta l’enriquiment, ho deia algun representant d’un altre 
grup, de més gent, no?, per opinar sobre el particular. 
 
Només una qüestió final, que em sembla que ho vam comentar a la Comisió 
Informativa o a la Junta de Portaveus, i és que hi havia en aquest document un 
annex econòmic, que quantificava econòmicament quin era el cost de totes les 
intervencions, però que no obligava amb un calendari de dir: el 2010 faràs tant 
i el 12 faràs tant i el 14 posaràs tant, que això és propi del pressupost 
municipal, naturalment.  Però penso que aquest document estaria bé també 
que formés part del gruix del que avui s’aprova. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyora Riba, per contestar tots aquests temes que 
han anat sortint. 
 
Després de la senyora Riba li passo la paraula, senyor Rodríguez. 
 



 

MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  No, només manifestar que jo també estic... recullo 
la intervenció del senyor Rodríguez, que en el propi Pla, si se’l mira bé, està 
previst tornar a parlar de la representativitat dins de la Junta de Patrons, i en 
aquest sentit es podria modificar en algun moment determinat, tal com està 
previst en aquests moments. 
 
I després doncs simplement comentar-li al senyor Elena que aquest pressupost 
realment, a mi, quan jo arribo, no em fan arribar mai en cap moment aquest 
annex pressupostari, que sé que existeix, però mai ha estat voluntat de la 
Junta de Patrons adjuntar-lo a aquest Pla de Patrimoni.  I en l’última Junta de 
Patrons aquest Pla pressupostari no s’hi adjunta i no es dóna com a document 
definitiu.  Simplement tornar a manifestar que porto a tràmit un document que 
se’m fa arribar, que no contradiu en res la política patrimonial del govern i que 
es porta a aquest Ple per a aprovació.  I res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Rodríguez havia demanat la paraula per al·lusions. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, no, i demanar-li amb el senyor Elena que no posi en la meva boca paraules 
o expresions, o coses que no he dit.  Jo no he demanat que en la Junta de 
Patrons hi hagués una representació proporcional ni mimètica a lo que hi ha en 
aquest Ple, ni tan sols demanem... no ho hem fet mai, eh?, ni quan vostès van 
aprovar aquesta reforma de la Junta de Patrons tampoc no ho vam demanar, 
vam demanar simplement que hi hagués representació de tots els grups 
municipals.  I suposo que des de la seva postura deu ser molt fàcil defensar-la 
quan vostès tenen, el seu grup municipal hi té un representant nomenat 
directament, i des del grup majoritari que és el de Convergència també hi tenen 
una persona nomenada directament.  O des d’altres grups hi tenen persones 
nomenades indirectament.  El nostre grup no hi té ningú, ni directa ni 
indirectament, i aquí... d’aquí ve la nostra queixa, la nostra queixa que va ser 
sola i única.  En el moment en què es van aprovar aquests estatuts, cap altre 
grup municipal va fer costat en aquesta reivindicació, però ara sembla que ja hi 
han algunes veus que veuen que aquest sistema segurament no és el millor de 
funcionament de la Junta de Patrons.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  La senyora Sánchez havia demanat la paraula. 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Jo dues coses que han sortit en el debat.  Una, primer, una cosa és una 
proposta que eleva l’Organisme Autònom i en tot cas que, com a document 
que ha d’aprovar i que diu Pla del Patrimoni de Vilanova i la Geltrú, els grups 
del consistori, i si no s’ha produït el debat a la Comisió Informativa, poden 
modificar i incorporar tot... i no detreu d’això, per això nosaltres dèiem 
considerem que encara hi ha doncs algunes quotes que no es recullen 
directament.  I segona, és evident que entenem que per aprovar un Pla que diu 
del Patrimoni de Vilanova i la Geltrú, i sinó li diem una altra cosa, li posem un 
altre títol a l’acord que prenem avui aquí, que serien línies directrius 
proposades per l’Organisme Autònom sobre com actuar en el patrimoni de 
cara a 10 anys, ha d’anar una previsió almenys pressupostària.  I es va 
demanar a la Junta de Portaveus que avui, en el Ple ordinari, s’acompanyés 
doncs aquesta... en la Junta de Portaveus vaig demanar i s’havia demanat 
també a la Comisió Informativa, que s’adjuntés l’annex que fa les previsions, 
que no vol dir compromisos d’execució, sobre...  Entenem que un Pla ha de 
tenir els continguts i realment, si hi ha voluntat, prefigurar i configurar quines 
són les actuacions de futur.  I per això nosaltres dèiem: hi ha aquest Pla i 
demanem treballar en aquest calendari, i demanem treballar en aquest 
calendari per això aquesta proposta.  Però en tot cas crec que al document 
d’avui no se li pot dir Pla de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú, en tot cas seria 
línies directrius, línies que l’Organisme Autònom doncs ens proposa al Ple, en 
la seu plenària, que és qui determina i es fa seu aquests documents, i per a mi 
té transcendència si es diu un Pla de Patrimoni Museístic. 
 
En tot cas, fruit de que s’ha elaborat des del consens que estem d’acord en 
àmbit general, manifestarem nosaltres l’aprovació per a aquestes línies, però 
volem que hi hagi debat i que puguem incorporar des dels grups municipals 
doncs totes aquelles propostes, aquest calendari i aquest compromís. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, crec que en el debat ha quedat clar que així és, això és un 
document que s’ha elaborat des de l’Organisme Autònom, que ha estat un 
procés llarg.  Finalment al febrer va quedar feta aquesta feina.  És un 
document de treball.  A partir d’aquí el que té la capacitat d’executar, marcar 
terminis, marcar... és el Ple de l’Ajuntament.  Per tant, aquest diàleg hi és, però 
el que ara portem és un document que es va elaborar i que el títol serà el que 
sigui, però és l’encàrrec que tenia, diguéssim, l’Organisme Autònom de fer i és 
un document de treball, jo crec que així ho hem de veure i el que es porta aquí 
al Ple per aprovar aquest document perquè faltava aquest pas.  Des del febrer 
que està això pendent.  Penso que és una feina que s’ha fet llarga i val la pena 
tenir aquest document present per... com a document de treball. 



 

 
Per tant, si els hi sembla passaríem a la votació.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, 
excepte l’abstenció del grup del Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (19) 
  Abstencions: PP (3) 
 
 

    7. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. SUPORT A LA CANDIDATURA DE 
L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS A LA CREU DE SANT 
JORDI 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és el suport –el punt setè-, el suport a la 
candidatura de l’Institut d’Estudis Penedesencs a la Creu de Sant Jordi 2012. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) és una associació d’interès social 
dedicada a la investigació, l’estudi i la divulgació de la cultura en general i de 
totes les ciències socials i naturals, entre d’altres objectius. El seu àmbit 
d’actuació és les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, i les 
seves activitats són obertes a la ciutadania en general. 
 
Des de la seva fundació el 15 de maig de 1977 l’IEP ha treballat a favor de la 
cultura catalana i del territori penedesenc, conreant la cultura del nostre país 
en tots i cada un del 47 municipis de les comarques penedesenques, 
contribuint al progrés cultural i al desenvolupament social del Penedès. 
 
Durant els seus 35 anys de trajectòria cultural ininterrompuda l’IEP ha comptat 
amb el suport de la societat penedesenca i de les administracions locals, 
comarcals i nacionals. Compta aproximadament amb un miler de socis, dotze 
seccions en funcionament i una mitjana de 120 activitats anuals. Ha esdevingut 
un centre d’estudis de referència nacional, i és membre de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana i de l’Institut Ramon Muntaner. 
 
La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya distingeix persones 
naturals o jurídiques que, per llurs mèrits, s’hagin destacat pels serveis prestats 



 

a Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració de la 
seva personalitat o més generalment en el pla cívic i cultural. 
 
És per això que aquesta regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del 
següent 

ACORD 
 

“S’acorda DONAR SUPORT a la candidatura a la Creu de Sant Jordi 2012 de 
la Generalitat de Catalunya de l’Institut d’Estudis Penedesencs.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Riba, si vol comentar aquest punt. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  No, només per manifestar que es porta aquesta 
proposta que s’accepta aquesta iniciativa de portar l’Institut d’Estudis 
Penedesencs a la candidatura a la Creu de Sant Jordi, perquè entenem que 
després de 35 anys de trajectòria amb solvència contrastada en l’àmbit de la 
cultura del país, també com a centre d’estudis de referència nacional, una 
entitat que ha estat sempre pel desenvolupament social i democràtic del país, 
doncs que li correspon donar-li suport a aquesta candidatura. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Paraules sobre aquest punt?  Per tant, passaríem a la 
votació.  Vots a favor de donar suport a aquesta iniciativa?  S’aprova amb els 
vots a favor de tots els regidors. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
    8. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE 

LA COMISSIÓ DE LECTURA PÚBLICA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és el nomenament dels membres de la Comissió de Lectura 
Pública de Vilanova i la Geltrú.  
 
Senyor secretari. 
 



 

El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La Comissió de Lectura Pública de Vilanova i la Geltrú és una eina de 
participació ciutadana, les funcions de la qual estan definides a l’article 38 de la 
Llei 3/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, que 
contempla les comissions de lectura com a part de l’estructura del Sistema de 
Lectura Pública. 
 
En data 18 de gener de 2010, el Ple de l’Ajuntament va acordar la constitució 
de la Comissió de Lectura Pública de Vilanova i la Geltrú, i va nomenar els 
seus membres, que ara cal renovar. 
 
Consultades les directores de les Biblioteques Municipals, i d’acord amb la 
Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat.  
 
Aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. S’acorda nomenar les següents persones com a membres de la 
Comissió de Lectura Pública de Vilanova i la Geltrú que preveu l’article 38 de la 
Llei 3/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya: 
 

-  Marijó Riba Huguet, Regidora de Cultura, que presidirà la Comissió. 
-  Teresa Forcadell Adell, Directora de la Biblioteca Joan Oliva. 
-  Anna Cabutí Calatayud, Directora de la Biblioteca Armand Cardona. 
-  Núria del Campo Balada, Cap de Zona Alt Penedès-Garraf del Servei de 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
-  Juanjo Milà Franco, usuari biblioteques. 
-  Mercè Porta Casals, usuària biblioteques. 
-  Jofre Torelló Banús, usuari biblioteques. 
-  Antoni Arrufat González, IES Manuel de Cabanyes 
-  Elisabet Huguet Soler, IES Baix a Mar 
-  Carles Prats Pérez, CEIP Canigó 
-  Rosana Lluch Millan, Llibreria Llorens Llibres. 
-  Veri Pena Montfort, Llibreria La Mulassa. 

 
SEGON. Notificar tots els interessats el present acord.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
 



 

MARIJÓ RIBA 
 
Sí, també per explicar aquesta proposta.  La Comisió de Lectura Pública és 
una eina de participació ciutadana en els municipis.  Cada comarca i cada 
municipi que compta amb una biblioteca central urbana doncs hi ha una 
Comisió de Lectura Pública, no?  Les funcions que tenen és col·laborar amb la 
biblioteca central en el compliment de les seves funcions, analitzant les 
necessitats dels equipaments i dels serveis, programar les activitats d’aquestes 
biblioteques, coordinar l’actuació de les biblioteques públiques escolars i 
qualsevol altra que se li assigni al propi Consell.  Per tant, tocava ara la 
renovació d’aquest Consell i és aquesta llista que ja es va comentar en 
Comisió Informativa i que es porta a aprovació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula sobre aquest punt?  No?  Passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova amb els vots a favor de tots els membres... 
 
SECRETARI 
 
El Quim Arrufat s’ha d’abstenir perquè... però no abstenció de vot, sinó que no 
vota, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
No ha votat, d’acord, gràcies.  No hi eres. 
 
El Sr. QUIM ARRUFAT surt de la sala i no vota. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
Immediatament després de la votació, s’incorpora a la sessió el Sr. QUIM 
ARRUFAT.  
 

    9. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS 
CULTURALS. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al següent punt, que és la modificació dels estatuts del 
Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.   
 
Senyor secretari. 



 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 12 de setembre 
de 2005 va aprovar el Conveni de cooperació transfronterera per a la 
constitució del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals, així com 
l’aprovació definitiva dels Estatus del l’esmentat Consorci. 
 
Considerant que darrerament s’ha cregut necessari reformular i actualitzar els 
objectius i mètodes de treball del consorci Transversal.  
 
Atès que es proposa una modificació dels Estatus del consorci Transversal i 
que els plens de cadascun dels Ajuntaments que en formen part els han 
d’aprovar,  la regidora de Cultura proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció del 
següent acord: 
 

S’ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment les modificacions dels estatus del CONSORCI 
TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS, els quals s’adjunten i 
figuren com a ANNEX a aquest acord. 
 
SEGON. Publicar durant el termini de 30 dies aquestes modificacions al BOP i 
al DOGC i en el tauler d’anuncis de la Corporació. No obstant, es delega en el 
CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS els tràmits 
conjunts d’informació pública. 
 
TERCER. Considerar aprovades definitivament aquestes modificacions si en el 
període d’exposició pública no es produeix cap al·legació. 
 
QUART. Facultar l’l·lma. Sra. Alcaldessa per a la signatura de quanta 
documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al CONSORCI esmentat.” 
 
 

ESTATUTS DEL CONSORCI TRANSVERSAL, 
XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS 

 
 
APROVATS EN LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL 29.11.2005 A MANRESA I 
PUBLICATS AL DOGC. NÚM. 4519 DEL 28.11.2005 
 



 

MODIFICATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DIRECTIU EL 6 DE 
SETEMBRE DE 2007 A PERPINYÀ I PUBLICATS AL DOGC. NÚM. 5008 DEL 
14.11.2007 
 
MODIFICATS EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DIRECTIU EL 24 DE 
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FONAMENTS 
 
La necessitat de fer més rendibles socialment, professionalment i intel·lectualment les 
inversions que els nostres ajuntaments materialitzen en l’àmbit de la cultura, i amb la 
voluntat de promoure l’intercanvi d’idees i realitzacions entre les diferents ciutats, el 
març de 2001 els ajuntaments de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu 
d’Urgell, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Totosa, Vic i Lleida van donar suport a 
Transversal, Revista de cultura contemporània. A partir d'aquesta col·laboració inicial, 
es va articular la Xarxa Transversal, constituïda com a Consorci el novembre de 2005 
per les ciutats de Reus, Olot, Sant Cugat del Vallès, La Seu d'Urgell, Mataró, 
Manresa, Lleida, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Girona, Figueres, Vic, Tortosa i 
Perpinyà, i que des de llavors s'ha estructurat a l'entorn de les propostes que els 
Regidors de cultura, els tècnics d’Arts Visuals i Arts Escèniques de les ciutats 
consorciades han projectat i executat de manera conjunta.  
 
L'any 2011 es va creure necessari obrir un procés de reflexió i reformulació de la 
Xarxa, que s'ha materialitzat amb l'elaboració d'un Pla Estratègic que ha revisat, 
ampliat i definit de nou els objectius i mètodes de treball, per tal d'adaptar-los a les 
conclusions del balanç dels anys de funcionament i a les necessitats de futur. El 
replantejament ha de suposar iniciar una nova etapa per Transversal basada en la 
renovació del compromís de les ciutats que en formen part amb uns principis comuns 
i amb unes línies de treball que responguin a aquests principis. 
Transversal és doncs una xarxa de ciutats intermedies que assumeixen, des de 
l'administració local, el repte de garantir i estendre els drets culturals tot fent una 
aposta per la cultura i la creació contemporànies en un marc de treball col·laboratiu. 
 
Aquesta voluntat ha de permetre: 
-  Compartir les experiències, la informació, les programacions, les eines de gestió i 

tot allò que pugui ésser útil per a l’optimització de l’activitat particular de cada ciutat 
i general del país. 

-  Endegar polítiques, programes i projectes culturals que amb la implicació dels 
diferents ajuntaments esdevinguin productes  qualitativament i quantitativament 
importants. 

-  Fer servir l’associació per optimitzar al màxim les activitats, programes i projectes 
particulars de qualitat de cada ciutat i aquells que la xarxa decideixi produir. 

-  Difondre en el territori les produccions pròpies de qualitat dels diferents ajuntaments 
així com les coproduccions i activitats de la pròpia xarxa, creant canals estables 
d’informació, difusió i consum. 



 

-  Afavorir la creació pròpia i la general del país impulsant, entre tots, accions i 
polítiques de promoció, producció i difusió dels nostres creadors i les seves obres. 

- Fer de plataforma que permeti generar i compartir, de forma eficient i creativa, 
activitats culturals entre els consorciats. 

- Liderar la reflexió i la implementació de les polítiques culturals municipals. 
- Ampliar horitzons culturals dels municipis, connectant-los entre ells i amb altres 

agents. 
- Aportar instruments que facilitin el desenvolupament de projectes culturals als 

municipis consorciats a partir del treball conjunt. 
- Estendre llenguatges i formats artístics, assumint risc i innovant. 
- Assolir un major equilibri i cohesió territorial en l'activitat i produccció cultural.  
 
Per tot això proposem la creació del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals 
que es regirà pels següents Estatuts: 
 
Article 1 
 
Amb la denominació de Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals“CTXAC” es 
constitueix un consorci a l’empara del que preveu el Conveni Marc Europeu sobre 
cooperació transfronterera entre entitats territorials, el Tractat entre el Regne 
d’Espanya i la República Francesa sobre cooperació transfronterera entre entitats 
territorials, suscrit a Bayona, 10 de març de 1995, l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les bases de Règim Local, amb el nou redactat efectuat per la 
Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel text refòs de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya aprovada 
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
1. El Consorci transversal, Xarxa d’activitats culturals, “CTXAC”, es constitueix com a 
entitat pública de caràcter associatiu, integrada pels següents membres: 
a) Ajuntament de Figueres 
b) Ajuntament de Girona 
c) Ajuntament de Granollers 
d) Ajuntament de La Seu d’Urgell 
e) Ajuntament de Lleida 
f) Ajuntament de Manresa 
g) Ajuntament de Mataró 
h) Ajuntament d’Olot 
i) Ajuntament de Reus 
j) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
k) Ajuntament de Perpinyà 
l) Ajuntament de Vic 
m) Ajuntament de Sant Cugat 
n) Ajuntament de Tortosa 
 
Article 2 
 
1. Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques i entitats 
privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb 
l’objecte i els fins del Consorci. 



 

2. Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent 
procediment: 
 
- A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d'admissió de caràcter objectiu. 
- Les ciutats interessades presentaran la seva sol·licitud de pertanyença a la xarxa, la 

Comissió Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte. 
- Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà 

ratificada pel Consell Directiu per majoria absoluta. 
 
3. Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i 
propostes que impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió 
Permanent. 
 
Article 3 
 
1. El “CTXAC” gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i 
d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats d’interès local, dintre de l’àmbit de les 
seves finalitats estatutàries definides. 
 
2. El present consorci té caràcter local, per tant, el seu funcionament i actuació es 
regirà pels presents estatuts i per la normativa de règim local, i per la Llei 30/1992, de 
26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Article 4 
 
1. El domicili del Consorci és a Olot, carrer Sant Esteve 29, “Can Trincheria”. 
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà variar 
establint-se sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa, excepte el 
municipi de l’Estat francès, al qual no pot estendre’s la rotació del domicili de la seu. 
El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà 
notificar el canvi a tots els ens consorciats, publicar-lo en el BOP i el DOGC i 
comunicar-ho a la Direcció General d’Administració local. 
 
Article 5 
 
La duració del Consorci serà de 10 anys, a comptar de la data de la sessió 
constitutiva del Consell Directiu. 
 
Article 6 
 
L’objecte i finalitats del CTXAC són: 
a) Prestar serveis culturals als municipis integrants de la xarxa. 
b) Incentivar l’ intercanvi d’iniciatives culturals entre els diversos municipis i altres 
elements integrants de la xarxa. 
c) Facilitar el re-equilibri territorial dels serveis culturals als ciutadans. 
d) Optimitzar els recursos materials i humans que cadascun dels municipis destina 
als serveis culturals. 



 

e) Promoure iniciatives de producció en tots els àmbits de la creació contemporània: 
arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia, literària, etc. 
f) Captar recursos externs provinents d’altres administracions o espònsors privats. 
g) Editar tota mena de publicacions, en qualsevol suport, especialment adreçades al 
debat sobre la creació contemporània. 
h) Facilitar l’ intercanvi entre els gestors culturals, tècnics i polítics, de les ciutats 
integrants del Consorci. 
i) Promoure i organitzar cursos de formació en matèria de gestió cultural. 
j) Coordinar els esforços o objectius de les persones i de les entitats interessades a 
aconseguir els mateix que el Consorci declara com a propis, o bé d’altres anàlegs o 
concomitants, i estimular la seva participació. 
k) Qualsevol altre finalitat que els membres consorciats vulguin encomanar-li en el 
terreny de la cultura. 
 
Article 7 
 
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 
 
a) El Consell Directiu 
b) El President 
c) Els vicepresidents 
d) La Comissió Permanent 
e) La Gerència 
 
Article 8 
 
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició 
següent: 
 
a)  President /a: l’alcalde, o per delegació , el regidor o regidora de cultura d’una de 

les ciutats que integren la Xarxa d’activitats culturals. 
b)  Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura 

de dues o més ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals 
c)  President d’Honor: En reconeixement del paper impulsor de la xarxa que ha 

exercit l’Ajuntament de Lleida, recaurà en l’alcalde, o per delegació, en el regidor 
de cultura de l’Ajuntament de Lleida 

d)  Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat 
e)  El gerent/a del Consorci. 
 
2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu 
càrrec, correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin 
aquests Estatuts, a l’òrgan competent de cadascun dels ens consorciats. 
 
Article 9 
 
Són atribucions del Consell Directiu: 
 
a)  Nomenar el gerent. 



 

b)  Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i prendre raó de la seva 
liquidació. 

c)  Aprovar l’inventari de béns del Consorci 
d)  Disposar i alienar béns i drets del Consorci que superin el 25 % dels recursos 

ordinaris del Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan 
l’import acumulat de  totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, 
referit als recursos oridinaris del primer exercici. 

e)  Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts. 
f)  Censurar els comptes. 
g)  Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la 

seva admissió i ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous 
membres.  

h)  Modificar els Estatuts. 
i)  Aprovar Ordenances generals i ordenances fiscals. 
j)  Dissoldre el consorci i liquidar-lo. 
k)  Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions 

complementàries. 
l)  Controlar els òrgans de govern. 
m)  Aprovar el programa d’actuació del consorci i la memòria formulada pel gerent 

anualment. 
n)  Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de 

cada exercici econòmic, excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del 
Pressupost,  excepte les de tresoreria o operacions de prèstec a curt termini, 
l’aprovació de la concertació de les quals correspondrà a la Comissió permanent.  

o)  Acceptar donacions, llegats i herències en favor del consorci. 
p)  Aprovar la contractació d’obres i serveis, que superin l’import del 25% dels 

recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
q)  Autoritzar les despeses que superin el 25% dels recursos ordinaris del pressupost 

del consorci. 
 
Article 10 
 
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades l’any, una vegada 
per semestre. 
2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar 
sessió extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d’un terç dels membres del 
consell directiu. 
3. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. En 
el cas de les convocatòries, s’efectuaran 10 dies abans de la seva celebració. 
4. Com a especificitat, es permet la delegació del vot, de forma expressa, d’un 
membre del Consell Directiu en un altre membre del mateix, així com la delegació del 
vot, de forma expressa, d’un representant de cada Corporació consorciada en un 
altre representant extern, per ell designat. 
 
Article 11 
 
1. La presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, 
fins a 4 anys, un dels presidents dels ens locals consorciats, que es postuli per 



 

exercir-la i que sigui votat per la majoria de municipis membres a través d'un procés 
intern d'elecció en el si del Consell Directiu. 
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president haurà 
de presentar els seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la major diversitat 
representativa, tant política com territorial. 
2. El President del Consell Directiu ho serà també del Consorci, i en serà 
representant a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ 
i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o 
jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades, físiques i 
jurídiques. 
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les 
delegacions que estimi pertinents en favor del President d’Honor,  la Comissió 
Permanent  o del gerent del Consorci. 
 
Article 12 
 
Són atribucions del President: 
a)  Representar el Consorci. 
b)  Redactar l’ordre del dia, convocar , presidir i aixecar les sessions i dirimir els 

empats amb el vot de qualitat. 
c)  Ordenar la publicació dels acords del Consorci. 
d)  Nomenar, separar i sancionar el personal. 
e)  Aprovar els actes d’execució del pressupost. 
f)  Exercir accions judicials i administratives en cas d’ urgència. 
g)  Aprovar la contractació d’obres i serveis, que no superin l’import del 15% dels 

recursos ordinaris o no afectin més d’un exercici econòmic. 
h)  Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 

pressupost del Consorci, competència que exercirà indistintament amb el Gerent 
del Consorci 

 
Article 13 
 
La Comissió Permanent  tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de 
la xarxa. Estarà formada per: 
a)  el President 
b)  els vicepresidents 
c)  el President d’Honor 
c)  els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps 

d'àrea, coordinadors, directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten els 
càrrecs amb veu i sense vot. 

e)  el Gerent, en veu i sense vot, que n’exercirà de secretari. 
 
Article 14 
 
Són atribucions de la Comissió Permanent: 
a)  Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari 
b)  Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes, especialment els de llarga 

durada. 
c)  Controlar el compliment del programa d’activitats 



 

d)  Proposar al Consell Directiu l’aprovació del pressupost 
e)  Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que 

desplegui aquests Estatuts. 
f)  Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directius, l'admissió de 

nous membres al Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu. 
g)  Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i 

fixar les retribucions complementàries. 
h)  Presentar a aprovació del Consell Directiu el programa d’actuació del consorci i la 

memòria formulada pel gerent anualment. 
i)  Exercir accions judicials i administratives, amb caràcter ordinari 
j)  Aprovar la liquidació del Pressupost 
k)  Disposar i alienar béns i drets del Consorci que no superin el 25 % dels recursos 

ordinaris del Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan 
l’import acumulat de  totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del primer exercici. 

l)  Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de 
cada exercici econòmic, no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del 
Pressupost i aprovar les operacions de tresoreria o operacions de préstec a curt 
termini, qualsevol que sigui el seu import.  

 
Article 15 
 
1. La Comissió Permanent és reunirà un cop a cada dos mesos com a mínim. 
2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals. 
3. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, tenint en 
compte, en cas d’empat, el vot de qualitat del President. 
 
Article 16 
 
1. El Consell Directiu nomenarà un gerent, que haurà d’estar professionalment 
capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de personal eventual del 
Consorci. 
2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li 
encomani o delegui el Consell Directiu: 
a)  Executar els acords de la Comissió Permanent, del Consell Directiu i els del 

President/a 
b)  Exercir la direcció superior del personal 
c)  Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres 
d)  Elaborar l’avantprojecte el pressupost 
e)  Elaborar el programa d’activitats i formular la memòria de la tasca realitzada en 

cada exercici econòmic 
f)  Proposar els actes d’execució del pressupost 
g)  Proposar un pla anual d’adquisicions 
h)  Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 

pressupost, competència que exercirà indistintament amb el President del 
Consorci. 

i)  Ordenar pagaments. 
j)  Assumir la representació de la xarxa en les funcions externes de caràcter tècnic. 



 

k)  Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot. 
 
Article 17 
 
Els actes administratius que emanen del President, de la Comissió Permanent o del 
Gerent, no posen fi a la via administrativa i seran susceptibles de recurs d’alçada 
davant el Consell Directiu, d’acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Els actes del Consell Directiu posen fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar, si 
s’escau, recurs contenciós administratiu. 
 
La jurisdicció competent per conèixer dels litigis sorgit de l’aplicació i funcionament 
del present Consorci es residenciaran davant del Tribunals contencios-administratiu 
d’acord amb la distribució de competències efectuada per la Llei 29/1998, de la 
jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Article 18 
 
Els acords adoptats amb les formalitats i els quòrums exigits per la llei i els estatuts, 
obligaran als ens consorciats en la mesura que els afecten. 
 
Article 19 
 
Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Consell 
Directiu d’entre funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
o persona en qui expressament deleguin. 
 
Article 20 
 
El règim econòmico-financer del consorci, serà el que estableix la normativa vigent 
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics. 
 
Article 21 
 
La hisenda del CTXAC estarà constituïda per: 
a)  Aportacions dels ens consorciats, determinades en el moment de l’aprovació del 

pressupost anual. 
b)  Preus públics que puguin establir i percebre per a la prestació de serveis i 

activitats. 
c)  Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat. 
d)  Préstecs i emprèstits. 
e)  Adquisicions a títol lucratiu en favor seu. 
f)  Altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de les entitats 

supramunicipals. 
 
 



 

Article 22 
 
1. Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic a 
tots els efectes. 
2. Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i 
les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del 
consorci. 
3. Els acords del consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part 
dels ens consorciats han de ser adoptats per majoria del Consell Directiu. 
4. La responsabilitat de les parts consorciades per les actuacions derivades del 
consorci estarà dins el límit de la seva participació financera en el mateix. 
 
Article 23 
 
El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la 
normativa vigent sobre hisendes locals. El gerent en prepararà l’avantprojecte, 
basant-se en les aportacions determinades segons l’article anterior, i, quan el 
President i l’Interventor hagin emès el seu informe, s’elevarà al Consell Directiu per a 
la seva aprovació. 
 
Article 24 
 
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del consorci serà el de la 
comptabilitat pública local. 
Anualment s’elaborarà un Balanç de situació i un Compte de resultat, que seran 
objecte d’auditoria externa independent. 
La contractació del consorci s’adequarà a la legislació de contractes de les 
administracions públiques, i la prestació de serveis s’atendrà a la normativa 
reguladora dels serveis públics locals. 
 
Article 25 
 
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva 
qualificació i titularitat originària. 
2. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci sobre els 
béns esmentats seran les que constin als acords de cessió corresponents i es 
limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci. 
3. Els béns adquirits pel CTXAC s’integren en el seu patrimoni, al qual seran 
d’aplicació les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació 
jurídica dels seus béns. 
 
Article 26 
 
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se’n, sempre que doni un preavís al 
mateix Consorci abans de la finalització de l’exercici en curs, que estigui al corrent en 
el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el 
compliment dels pendents. 



 

2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà el Consell 
Directiu per tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries 
oportunes, o eventualment, la dissolució del Consorci. 
 
Article 27 
 
La modificació dels presents Estatuts, requerirà la prèvia aprovació, per majoria 
absoluta, del Consell Directiu, i es seguirà amb el mateix procediment que per a la 
seva aprovació, d’acord amb l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Article 28 
 
El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
a)  Per acord dels dos terços dels ens consorciats. 
b)  Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
c) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el consorci esdevé 

inoperant, previ acord per majoria unànime dels restants. 
d)  Per incompliment de l’objecte. 
e)  Per transformació del consorci en un altre ens. 
 
Article 29 
 
L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del consorci i també la 
reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, i s’ha de determinar 
l’assumpció de les obligacions respectives. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Els presents estatuts es publicaran en els Butlletins oficials de la província 
corresponents, entraran en vigor el dia següent de la publicació extractada dels 
mateixos al DOGC. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, alcaldesa gràcies.  Només comentar que aquest govern ha cregut oportú 
ratificar la pertinència de Vilanova i la Geltrú al Consorci Transversal, a partir 
de dues reunions de treball últimes on aquí hi ha hagut el 20 de setembre i 
l’altra a Barcelona a finals del passat mes de novembre, on s’ha reafirmat que 
el fonament bàsic del Consorci està basat en la necessitat de fer més rendible 



 

socialment, professionalment i intel·lectualment les inversions que els nostres 
ajuntaments materialitzen en l’àmbit de la Cultura, amb la voluntat de promoure 
l’intercanvi d’idees i realitzacions entre aquestes catorze ciutats que conformen 
actualment el Consorci, i que s’estructura a l’entorn de les propostes dels 
regidors de Cultura, els tècnics d’arts visuals i d’arts escèniques de les ciutats 
consorciades, i que projecten i executen de manera conjunta. 
 
L’any 2011 es va obrir un procés de reflexió i reformulació de la Xarxa, que 
s’ha materialitzat en un pla estratègic, i aquest pla estratègic ha revisat, ampliat 
i definit els objectius i els mètodes de treball.  Aquest replantejament és el que 
ha suposat aquest canvi, aquesta modificació d’aquests estatuts que portem 
avui a aprovació. 
 
Dir que Transversal és una xarxa de ciutats intermèdies, que assumeixen des 
de l’administració local el repte de garantir i estendre els drets culturals, tot fent 
una aposta per la cultura i la creació contemporànies en un marc de treball 
col·laboratiu entre tots ells. 
 
Hi ha una sèrie d’objectius que s’han ampliat en el sentit de reforçar la 
participació i la col·laboració sobretot en temes de coproducció d’espectacles, 
entre tots aquests municipis.  Així doncs, des del govern entenem que convé 
estant en aquest Consorci i portem a aprovació aquest canvi d’estatuts que van 
en aquest sentit i també unes petites modificacions pel que fa als òrgans i als 
temps de vigència dels càrrecs.  S’han modificat per fer-ho una mica més àgil i 
bàsicament per agilitat del propi consorci. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En primer lloc voldria que es clarifiqués l’acord concret que avui se 
sotmet a votació.  Si no tinc mal entès és la modificació dels estatuts, no la 
ratificació de la pertinença en aquest Consorci.  Nosaltres no tenim cap 
inconvenient en donar suport a la modificació dels estatuts, però sí que 
voldríem posar sobre la taula i debatre en Comisió Informativa, per 
descomptat, no ara en el Ple, l’oportunitat o no de pertinença en aquest 
Consorci, quins són els costos i quins són els beneficis per al nostre 
ajuntament de participar en aquest Consorci, no?  Crec que des del moment en 
què s’ha d’explicar molt bé en què consisteix aquest Consorci, segurament és 
degut a que no hi ha una coneixença general o pública de la utilitat que això té 
o ha tingut per a la nostra ciutat.  Per tant, nosaltres sí que volem manifestar el 
suport a la modificació d’estatuts, però deixar en entredit, a l’espera de poder 



 

debatre àmpliament en Comisió Informativa aquest tema, la ratificació de la 
pertinença en el Consorci. 
 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyora Riba. 
 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, recullo aquesta proposta, senyor Rodríguez.  A la Comisió Informativa 
passada crec que això es va... en vem parlar, de tenir tota... es va portar tota la 
documentació a tots els grups per poguer conèixer ben bé... però en tot cas 
oberts a tornar-ne a parlar i a debatre profundament doncs la pertinència, la 
conveniència o no de pertànyer a aquest Consorci. 
 
En tot cas aprofito per dir que la quota que fins ara hi havia s’ha rebaixat en un 
30% a partir d’aquest any vinent, eh?  Bueno, perquè consti, aprofito per dir-ho.  
Però recollim la idea i a les properes comisions informatives es treballarà.   
 
 
ALCALDESSA 
 
Està clar que en tot cas, com bé deia el senyor Rodríguez, el que fem és 
modificar els estatuts.  Senyor Rodríguez. 
 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, simplement recordar que em vaig incorporar a la Comisió Informativa amb 
cert retràs i s’havien tocat ja alguns temes, i per tant no vaig estar a temps del 
debat en aquesta qüestió, i en segon lloc el tema de que la quota s’hagi 
rebaixat o no.  Tot depèn de si en traiem un profit o no en traiem un profit.  Si 
no en traiem cap profit, per més que rebaixin la quota un 30, un 50 o un 90%, 
doncs potser val la pena que ens plantegem de mantenir-s’hi o no.  Si se’n treu 
un profit, doncs benvingut sigui, però sinó... i aquest és el debat que nosaltres 
volem tenir al respecte. 
 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Era una simple informació que aprofitava per donar, però li recordo que es va 
parlar en una Comisió Informativa. 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies. Crec que els punts de vista han quedat clars, per tant votem 
l’acord de modificació dels estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats 
Culturals. 
 
Vots a favor de la proposta?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
   

 10. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AMB 
L’EMPRESA GINEZAFRA, SL,  PROPIETÀRIA DELS POUS 
COLLADO I I II. 

 
ALCALDESSA 
 
I passem al següent punt, que és la resolució del contracte del pou Collado.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que el dia 6 d’abril de 1993 es va signar entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’empresa GINEZAFRA, SL, amb domicili a la rambla Principal, núm. 
1, 4t-1a. de Vilanova i la Geltrú, i amb CIF: B-59346114, el subministrament 
d’aigua dels pous Collado I i II. 
 
Atès que la clàusula vuitena de l’esmentat contracte preveu que la durada del 
contracte serà de 20 anys  a partir del mes de gener de 1993, podent-se 
prorrogar tàcitament per períodes de 5 anys si cap de les dues parts denuncia 
la seva vigència amb un any d’antelació.  
 
Atès que a l’inici del contracte el subministrament dels pous Collado era 
l’abastament de major cabal a la xarxa municipal d’aigua de la ciutat, i que a 
partir de l’any 1999, en què es disposa de l’abastament de l’aigua procedent de 
la planta d’Abrera la situació va canviar substancialment, passant a ser el 
segon abastament en volum i de ser en l’origen del contracte absolutament 
imprescindible per abastar la ciutat, a poder ser substituït pels cabals 
procedents de la planta d’Abrera. 
 
Atès que des del 2009, amb motiu de les obres realitzades per la sequera, la 
totalitat de la ciutat disposa de subministrament procedent de la planta 
d’Abrera, mentre que el subministrament del pou Collado està limitat a la zona 



 

oest de la ciutat, que és la que s’abasta des del dipòsit número 3 i no es pot 
portar als altres dipòsits de capçalera de la ciutat sense fer obres de gran 
envergadura. 
 
Atès que durant el primer trimestre del 2011, l’aqüífer del que capta l’aigua els 
pous Collado va patir una contaminació de matèria orgànica, i per això 
l’Agència de Protecció de la Salut l’abril de 2011 va ordenar el tancament de la 
captació del pou pel risc per a la salut que representava i que recentment la 
mateixa agència va notificar al propietari que permetrà la posada en servei del 
pou condicionada a una inversió en una planta de tractament previ i unes 
mesures de control que necessiten d’una nova inversió valorada 
aproximadament en 350.000 euros més l’IVA. 
 
Atesa la circumstància que els pous Collado en determinats moments poden 
solucionar parcialment la problemàtica de talls d’abastament i d’alguns 
incompliments de paràmetres de l’aigua subministrada des de la planta 
d’Abrera. 
 
Atesa la voluntat de continuar podent valorar la conveniència o no de disposar 
del subministrament dels esmentats pous. 
 
Atès l’acord del Consell d’Adminitració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú del dia 12 de desembre de 2011. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. D’acord amb la clàusula vuitena del contracte signat el dia 6 d’abril 
de 1993 entre l’empresa GINEZAFRA, SL, amb NIF B-59346114 i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per al subministrament d’aigua procedent dels pous 
Collado I i II, es denuncia la vigència de l’esmentat contracte que finalitzarà el 
proper dia 1 de gener del 2013. Tot això sense perjudici que durant el termini 
que resta de contracte l’ajuntament pugui valorar la conveniència de continuar 
subministrant-se dels esmentats pous i, per tant, de signar els documents 
contractuals que siguin necessaris en virtut dels eventuals acords que pugui 
arribar amb l’esmentada empresa. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
per formalitzar i executar aquest acord. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa GINEZAFRA, SL”. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 



 

 
GLÒRIA GARCÍA  
 
Gràcies alcaldessa.  Tal i com ha llegit el secretari, el contracte finalitza l’1 de 
gener del 2013, i l’objecte d’aquesta aprovació és la denúncia d’aquest conveni 
per tal... contracte, per tal de poder negociar unes properes condicions o un 
proper contracte, i durant l’any 2012 doncs avaluar la necessitat d’aquest tema. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, el nostre grup en condicions normals –i ara m’explicaré què 
signifiquen condicions normals- estaria en condicions de donar suport en 
aquesta proposta per tal de dur a terme una renegociació del contracte de 
funcionament dels pous Collado, però entenem que les circumstàncies no són 
normals i m’explicaré de forma una mica més detallada.  
 
La situació és que des del passat mes d’abril el pou Collado està diguem-ne 
fora d’ús degut a una contaminació puntual que hi va haver en les aigües i a 
una instal·lació que s’exigeix, més ben dit, que s’exigia des de ja fa set anys a 
la Companyia Municipal d’Aigües i que no ha dut a terme.  I el fet de que no 
s’hagin dut a terme aquestes instal·lacions ha provocat que aquest pou no hagi 
pogut entrar en funcionament novament i, per tant, porti des del passat mes 
d’abril aturat. 
 
Per tant, aquí se’ns obren interrogants, no?, interrogants sobre si es duran a 
terme aquestes obres o no i en quines condicions es pretén renegociar aquest 
contracte o no.  El que el nostre grup municipal té molt clar és que la nostra 
ciutat no pot renunciar de cap de les maneres a tenir dos fonts de 
subministrament d’aigua, i especialment això, aquesta necessitat es fa palès jo 
diria que sempre, perquè val a dir que el procediment habitual de la Companyia 
Municipal d’Aigües ha estat barrejar les aigües provinents de Ter-Llobregat 
amb les aigües provinents dels pous Collado per un tema de millora de la 
qualitat de l’aigua que ens arriba de la xarxa del Ter-Llobregat, això per un 
costat.  Però per un altre costat, en època de sequera, quan la xarxa d’aigües 
Ter-Llobregat doncs pot patir més en abastar els municipis, una de les fonts 
alternatives és l’ús d’aqüífers i per tant nosaltres tenim ja aquesta possibilitat, a 
diferència d’altres municipis que en època de sequera doncs tenen que fer 
invents extraordinaris.  Per tant, ja que tenim aquest avantatge, nosaltres lo 
que volem expresar és que volem continuar mantenint aquest avantatge i per 
tant aquesta doble font de subministrament, perquè si es donés el cas, doncs 



 

la nostra població patís al mínim els efectes d’una eventual situació de 
sequera, i per això ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Sinó senyora García, sobre 
les paraules del senyor Rodríguez. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Sí, senyor Rodríguez, tal i com s’ha debatut en 
seu de Consell d’Aigües, justament l’objectiu aquest és mantenir el contracte 
perquè aquest pou, els pous ens proporcionen un coixí d’aigua, sobretot en 
temps que poden venir de sequera o de talls d’aigua que ve d’Abrera.  És 
justament per això que denunciem, perquè no es prorrogui de forma 
automàticament durant cinc anys, sinó que puguem debatre en seu de Consell 
i evidentment amb els propietaris doncs les millors condicions per prollongar 
aquest contracte el temps possible i poder assumir el cost de les obres 
necessàries.  Gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups, excepte l’abstenció del grup del Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (19) 
  Abstencions: PP (3) 

 
 11. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LA 

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE TREBALL PER 
A LA NOMENCLATURA DELS VIALS PÚBLICS DE LA CIUTAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és l’aprovació de la constitució de la Comisió 
Municipal de Treball per a la Nomenclatura dels vials públics de la ciutat. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va fer el dia 6 de juliol de 
1992, va acordar la constitució de la Comissió Municipal de Treball per a la 
Nomenclatura dels Vials Públics de la Ciutat, així com l’aprovació del 
corresponent Reglament de funcionament. 
 
El punt 5. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ de l’esmentat Reglament, es va 
modificar per acord de Ple de data 17 de setembre de 2007, per tal de facilitar 
la seva constitució en cada canvi corporatiu. 
 
Per tot l’exposat, i d’acord amb els articles 60 i següents del RD 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aquesta Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“Aprovar la designació dels membres de la COMISSIÓ MUNICIPAL DE 
TREBALL PER A LA NOMENCLATURA DELS VIALS PÚBLICS DE LA 
CIUTAT: 
 

• President: JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, regidor d’Urbanisme, Obres 
i Habitatge 

• Tècnic municipal com a Director tècnic: CAMIL QUERALTÓ VENTURA 
• Els regidors de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat i 

Participació: 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JAUME MUNNÉ MUNNÉ 
JUAN LUÍS RUIZ LÓPEZ 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
MARC FONT RIMBAU 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 

  
• Un tècnic de Comunicació: CARLES GARCIA GUINDA 
• Una tècnica de Participació: GRISELDA CASTELLÓ DALMAU. 
• Una tècnica de la Regidoria de Cultura: CARME SILVESTRE REY 
• Un tècnic de Seguretat Ciutadana: ANTONIO RAYA FERNÁNDEZ 
• Un tècnic de Serveis Viaris: ANTONIO RUIZ CARRILLO 
• Una tècnica de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització 

Interna: ANA JODAR BLAZQUEZ 
• Un delineant: JOSÉ CAMPILLO SÁNCHEZ 



 

• Una tècnica del Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú: 
NATI MONTANÉ SOCIAS 

• Un representant de l’Institut d’Estudis Penedesencs:  VICENÇ 
CARBONELL VIRELLA 

• Un representant de l’AE TALAIA:  SALVADOR BUTÍ PAPIOL 
• Un representant del Consell Municipal d’AAVV: OCTAVIO LLORENTE 

DUQUE 
 
Els tres representants dels ciutadans es nomenaran, democràticament, d’entre 
les diferents sol·licituds que es rebin. Així mateix, es nomena SECRETÀRIA de 
l’esmentada Comissió a: MARIA DELS ÀNGELS VIÑALS DELGADO.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, simplement el ratificar, tal com s’ha parlat la Comisió Informativa, el 
nomenament dels caps, bueno dels caps, perdó, dels representants del 
consell, en tot cas.  Simplement, bueno, contrastar que el reglament obliga a 
que els membres de la Comisió Informativa siguin part d’ella i en tot cas amb 
això us respondria a una de les preguntes que he tingut respecte a la 
possibilitat de que algun dels membres no estigués inclòs, eh?  Solament això. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Hi han paraules sobre aquest punt?  Si no és així passaríem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 12. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. RATIFICAR L’ACORD 

DE LA JGL DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2011, D’APROVACIÓ DEL 
PLEC DE CLÀUSULES I OBERTURA DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
REFORMA PARCIAL DE LA CASA SANTA TERESA. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 29 
de novembre, d’aprovació del plec de clàusules i obertura del procediment de 
licitació per a l’adjudicació de les obres de reforma parcial de la Casa Santa 
Teresa. 



 

 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
 

I. En data 29 de novembre de 2011 la Junta de Govern Local  ha acordat 
aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives i la 
licitació de les obres del projecte de reforma parcial de la Casa Santa Teresa.  
 
II. Atès que s’ha de procedir a la ratificació d’aquest  acord per part del Ple de 
la Corporació de conformitat amb les Bases d’execució del pressupost 
municipal.  
 
Per tot l’exposat, aquesta Comissió Informativa de Serveis a les Persones i  
Participació, proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de 
novembre de 2011, d’aprovació de l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules economicoadministratives particulars i tècniques particulars, per a la 
contractació de les obres del projecte de reforma parcial de la Casa Santa 
Teresa a l’avinguda Víctor Balaguer, s/n, redactat per TALLER TRES 
ARQUITECTURA, SLP, de Vilanova i la Geltrú, que es tramitarà segons el 
procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost de 84.403,83 € 
sense IVA, més 15.192,69 € del 18 per cent de l’IVA, que fa un cost total per 
contracte de NORANTA-NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (99.596,52 €), amb l’IVA inclòs 
 
SEGON. Adoptar el compromís d’habilitar en el Pressupost de 2012 la 
consignació suficient per import de 100.000 euros per a subvenir a les 
despeses de la contractació a què fa referència l’apartat anterior, finançades  
amb càrrec a la subvenció del Ministerio de Cultura, segons resolució de data 
19 de juliol de 2011 de la Dirección General de Bellas Artes.   
 
TERCER. Facultar I’Il·lma.  Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació 
signi els documents que siguin necessaris per a la formalització del  present 
acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
 



 

JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en tot cas també ratificar, tal com ja s’havia comentat a la Comisió, 
pues incloure al pressupost del 2012 tot el que tingui que veure amb el 
procediment de licitació i adjudicació de les obres de la casa de Santa Teresa, 
de reforma parcial. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules sobre aquest punt?  Passaríem a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
Seguidament es passa a tractar el punt número 20 de l’ordre del dia. 

 
  20. MOCIÓ DEL PSC SOBRE EL PLANEJAMENT DE LES 

URBANITZACIONS PERIURBANES. 
 
ALCALDESSA 
 
I ara passem, anem a això, a l’apartat de mocions, i en aquest punt si els hi 
sembla correcte hi ha una moció en la qual hi ha una paraula demanada, en 
compliment del Reglament de Participació Ciutadana, l’article 58.  Per tant, els 
hi demanaria que passéssim a aquesta moció, que és la número 20 de l’ordre 
del dia, al primer lloc per tal de que la persona que ha de fer aquesta 
intervenció la pugui fer al principi de l’apartat de mocions. 
 
Hi tenen algun inconvenient?  Ho fem així?  Pues començaríem per aquesta 
moció.  Senyor secretari. 
 
SECRETARI 
 
Primer llegim la proposta, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, està clar. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’evolució urbanística de la ciutat ha anat avançant en els darrers anys i s’ha 
fet un esforç notable per tirar endavant temes urbanístics complexos i delicats 
que demanaven una gran inversió de temps a l’hora de la planificació. Sense 



 

anar gaire lluny en el temps, en el darrer mandat es va avançar en temes tan 
importants per al futur de la ciutat com el planejament sobre el Port, que ha 
permès de desenvolupar aquells serveis que pot oferir un espai vital per a la 
ciutat com aquest; el desenvolupament del Pla de Millora del Nucli Antic, que 
ha quedat materialitzat en les obres del Pla de Barris i ha deixat una ciutat 
antiga endreçada i revalorada; els treballs sobre el desenvolupament del 
planejament de l’Eixample Nord i del nou hospital, vinculats alhora als avenços 
en la preservació sobre l’espai de Platja Llarga; els treballs previs per al pla de 
millora de Baix a Mar, que han permès d’avançar projectes de millora avui fets 
realitat; la resolució del planejament sobre Cap de Creu, que ha marcat el full 
de ruta per començar a encaixar aquest sector amb la resta de ciutat; el 
tancament del procés d’urbanització del Fondo Somella, que ha donat com a 
resultat un barri amb tots els serveis homologables a la resta de ciutat...  I ens 
podríem estendre amb altres temes com la revisió del Pla de catàleg o el Pla 
d’usos del nucli antic o el Projectes de Masia d’en Barreres i el Llimonet 2 i 3. 
Han estat anys intensos en planejament i en projectes, alguns dels quals 
mereixeran encara nous esforços per acabar de fer-se realitat.  
 
Som a l’inici d’un nou mandat i creiem que un cop avançats en els temes 
esmentats més amunt és l’hora de plantejar-se què hem de fer sobre un dels 
temes urbanístics que han quedat tradicionalment sobre la taula per culpa del 
seu alt grau de complexitat: el de començar a resoldre el problemes urbanístics 
que es generen en les urbanitzacions periurbanes, algunes d’elles amb 
dècades d’existència. 
 
Aquestes urbanitzacions encara no estan ben encaixades en la resta de trama 
urbana. I algunes d’elles són zones que malgrat que figuren en els plans 
generals aprovats amb ajuntaments democràtics no s’han tirat endavant, com  
les que figuren com a clau 14 (Mas Tapet, Torre d’en Veguer i Pau de l’Hostal). 
Per altra part el nostre PGOU esmenta les  parcel·lacions classificades com a 
clau 16 (16a i 16b) com a Sòl No Urbanitzable Incompatible per a la seva 
transformació (la 16a d’el Xicarró i les 16b de Mas Joliu, El Piular Nord, Mas 
d’en Puig, El Fraig, Corral d’en Milà, la Bassa i el Casalot d’en Creixell, Camí 
de Mas Torrat, Mas Gros, Pas del Bou, Corral d’en Roc i Mas Ricart). Això vol 
dir que són “sòls amb parcel·lacions i construccions il·legals sense les 
condicions objectives per esdevenir sòl urbà, però que per les seves 
característiques podrien arribar a dotar-se dels serveis i infraestructures 
mínimes” tal com diu l’article 221 del PGOU. El mateix article també esmenta 
els Plans Especials com l’eina per treballar-hi.  
 
Aquesta classificació urbanística actual ha quedat obsoleta en els 
plantejaments que feia el PGOU i demana una revisió a fons per tal de millorar 
les condicions de les persones que hi viuen, molts amb habitatge habitual, que 
es troben amb multitud de problemes quotidians. A més, cal fer-ho des d’una 



 

perspectiva global i amb l’ajut d’altres administracions, sobretot el Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
 
Després d’aprovar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, actualment 
aquest tema hauria d’haver-se estat tractant en el Pla Director Urbanístic del 
Garraf, atès que fenòmens similars es produeixen també en altres municipis de 
la comarca. L’aturada des de fa un any d’aquest planejament per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, coincidint amb el nou govern de la 
Generalitat, ens continua portant a una indefinició sobre com caldria tractar 
aquesta realitat a nivell comarcal i creiem que això cal corregir-ho. 
 
Aquestes urbanitzacions provenen de la parcel·lació de finques agrícoles i 
naturals dels anys 70 que han anat degenerant en agrupacions de cases i 
d’espais, moltes de les quals no disposen de xarxes de sanejament ni de 
serveis bàsics, amb problemes de mobilitat evidents, i en alguns casos de 
qualitat arquitectònica que poden esdevenir fonts de marginació social. En 
aquests anys s’ha avançat incorporant alguns sectors a noves peces de sòl 
urbà com fa molts anys va ser la Collada o darrerament el Fondo Somella, però 
és hora de plantejar-se com podem donar resposta als problemes que pateix la 
gent que hi viu de forma estable.  
 
Per aquest motiu cal plantejar un planejament que acoti definitivament els 
creixements i limiti la seva extensió, buscant fórmules jurídiques, urbanístiques 
i arquitectòniques que conformin un programa d’actuació sostenible per als 
propers anys en aquests sectors. 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Encarregar als serveis municipals o a l’empresa municipal PIVSAM 
l’actualització i la revisió dels documents d’estudi urbanístic i social existents 
fins ara sobre aquesta realitat (els sectors en clau 14 i en clau 16)  per tal que 
puguin servir de documents de consulta per a futurs planejaments.  
 
SEGON. Encarregar als serveis municipals d’urbanisme o a l’empresa 
municipal PIVSAM l’elaboració d’un programa d’actuació que abordi aquesta 
problemàtica i que plantegi solucions jurídiques, urbanístiques i 
arquitectòniques sostenibles a curt, mitjà i llarg termini perquè, en el termini de 
6 mesos, pugui ser debatut i aprovat en un proper ple pels grups municipals. 
 
TERCER. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat perquè agiliti 
l’elaboració del Pla Director Urbanístic en l’àmbit dels treballs sobre 
urbanitzacions periurbanes de la comarca.” 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Per tant, tal com he anunciat, en compliment dels 
articles 58 i 59 del Reglament de Participació Ciutadana, passem la paraula al 
senyor Andreu Aybar Guia, com a president de l’Associació de Veïns Corral 
d’en Roc.  Senyor Aybar, quan vostè vulgui. 
 
ANDREU AYBAR  
President de l’Associació de Propietaris del Corral d’en Roc 
  
Bona tarda.  Senyora alcaldessa, senyors regidors, 
 
Como presidente de la Asociación de parcelistas de Corral d’en Roc, quiero 
manifestar en nombre de todos los vecinos nuestra más enérgica protesta por 
la marginación a la que estamos sometidos en todas las urbanizaciones 
periurbanas, particularmente en la nuestra. 
 
Recientemente se nos ha denegado de forma permanente la concesión y 
renovación de cédulas de habitabilidad de nuestras viviendas, cuando ustedes, 
Ajuntament y Generalitat, reconocen en la revisión del Plan General del 2001 
que una vez transcurridos los primeros ocho años se podrá proceder a la 
recalificación, previo estudio, de nuestra urbanización, según el artículo 235 de 
la normativa local. 
 
Es indignante señores, que no se concedan cédulas de habitabilidad al mismo 
tiempo que se ha permitido especular con los terrenos durante años, se han 
concedido hipotecas cuyas cuotas pagamos religiosamente todos los meses y 
al mismo tiempo se ha recaudado y seguirán recaudando el impuesto de 
bienes inmuebles de esas mismas viviendas a las que no permiten revocar su 
cédula de habitabilidad.  Mientras unos se enriquecen, a otros se nos arruina. 
 
Como ciudadanos de Vilanova i la Geltrú cumplimos con nuestras obligaciones 
pero no se nos otorgan nuestros derechos. 
 
Con esta acción se ha abierto la puerta a la marginación, por ello les pedimos 
su ayuda, no permitan que se degrade nuestra zona más de lo que ya está.  
Solicitamos que se haga un estudio y que se puedan llevar a cabo acciones de 
mejora, que plantee la revisión del Plan General. 
 
Los vecinos estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con las 
administraciones para solucionar este grave problema que nos perjudica a 
todos, y mientras se lleva a cabo el estudio, se debe informar a la Generalitat 
de cuál es la situación real en la que vivimos: 
 



 

En esta urbanización tenemos fijada nuestra primera residencia el 60% de las 
MÁS de 200 familias que formamos Corral d’En Roc. 
 
Señores concejales, sé que algunos de ustedes no conocen la zona, por ello 
les invito a que vengan y vean nuestra situación in situ, y a usted, señora 
alcaldesa, le reitero nuestra invitación que ya le hicimos en su día.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies a vostè, senyor Aybar, moltes gràcies.  Per tant, ara passaríem la 
paraula a la presentació de la moció. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell... és que no sabia qui la presentava. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, com ha dit el senyor Aybar i ha explicat, doncs la nostra ciutat té una 
realitat, que és una sèrie, un nombre important d’habitatges més enllà del que 
és la trama urbana consolidada, i hi ha hagut dos plans generals en els 
darrers... en les darreres dècades que han intentat posar ordre en aquesta 
situació, perquè es tracta en molts casos d’aquests habitatges de realitats, que 
es van generar als anys 70, almenys la parcel·lació, la parcel·lació i la posterior 
comercialització d’aquestes parcel·lacions i després la posterior construcció 
d’habitatges doncs és una realitat que és bastant àmplia... llarga.  
Històricament està documentada doncs de fa molts anys.  És una problemàtica 
que hem tractat en aquest Consistori diferents regidors anteriors a nosaltres i 
que creiem que hem d’abordar, i que probablement s’haurà d’abordar en el 
futur perquè no és un tema fàcil de tractar.   
 
Els governs –si m’ho permet-, els governs d’esquerres van... al seu dia van 
tirar endavant, conjuntament amb la resta de consistori que va donar suport, 
les urbanitzacions de la Collada i del Fondo Sumella, que eren realitats que 
partien en certa manera d’aquesta situació.  Que són complexes d’inserir en la 
trama urbana, són difícils de treballar perquè generen doncs problemes, 
incomprensions, molta capacitat de gestió per part dels tècnics municipals, 
molta paciència a vegades, en fi, i un desgast –perquè no dir-ho- personal en 
molts casos, perquè alguns tècnics doncs que s’han vist treballant en aquests 



 

àmbits doncs han patit, com tots, si una obra ja normalment ja desgasta, 
imagina’t quan hi ha gent vivint en un lloc determinat i que a més a més, doncs 
com deia el senyor Aybar, doncs en alguns casos és en primera residència i 
que per tant doncs al sortir de casa, com aquell qui diu, ja veu realment les 
obres, no? 
 
El que volíem era portar... portar aquest tema sobre la taula.  Considerem que 
en els últims quatre anys, o en els darrers anys, podríem dir, s’han afrontat 
temes importants per a la ciutat, i així s’esmenta en la moció.  El tema de 
l’Eixample Nord, el tema de Cap de Creu, el tema del Nucli Antic, 
urbanitzacions com Masia d’en Barreres o el Llimonet, el Pla de Catàleg... són 
temes que no són fàcils de tirar endavant i que algun dels quals encara ens 
falten noves accions per acabar de concretar temes d’aquests, no?  I per tant 
caldrà doncs l’entesa de tots plegats per acabar de tancar tots aquests temes, 
no? 
 
Doncs creiem que s’ha tirat endavant aquesta temàtica i ha arribat l’hora, jo 
crec, d’afrontar o començar a afrontar aquesta realitat que tenim en el nostre 
Pla General, i que ha anat més enllà del que és pròpiament el que diu la 
normativa, no?  En consultes que vam fer fa un temps a la... quan estàvem en 
el govern i estava ostentant la Regidoria d’Urbanisme, als departaments de la 
Generalitat, a Urbanisme, a la Direcció General d’Urbanisme, ja ens van 
comentar que al Pla General la qualificació d’aquest tipus de sectors no era el 
més idoni per tirar endavant doncs millores per a la gent que hi viu, no?, que 
caldria fer un pensament.  Una cosa és fer un pensament i l’altra és actuar 
perquè és complex, ja aviso d’entrada, no?  Per tant, el que érem molt 
conscients era que s’hauria d’afrontar aquesta realitat amb un Pla a llarg 
termini potser, pensant doncs amb quines situacions doncs es poden afrontar 
primer, i anar posant un calendari.  Què passarà?  Amb aquests anys 
d’ajuntaments democràtics s’han absorbit algunes realitats com aquestes: la 
Collada i Fondo Sumella i alguna altra que ha quedat inserit en la trama 
urbana, però creiem que aquest debat s’ha d’incloure dins de l’àmbit municipal.  
Ja hi és, ja hi és perquè la CUP va presentar fa un parell d’anys una moció 
sobre aquesta realitat, en què doncs bé, creiem que s’ha d’avançar en el 
coneixement, hi ha documentació en l’Ajuntament sobre aquesta realitat i hem 
d’intentar doncs a veure, trobar petites solucions o en principi almenys un marc 
general que ens puguem sentir còmodes tots plegats i que puguem resoldre 
situacions de la vida quotidiana de la gent que està vivint allà i que doncs en 
alguns casos no tenen ni serveis adequats, ni té la mobilitat adequada, en fi, ni 
la qualitat de vida, sent primera residència, que potser tots desitjaríem. 
 
Un pot fer les observacions que vulgui, però la realitat és aquesta: hi ha una 
sèrie de gent que està vivint en aquests sectors.  En alguns casos són sectors 
que inclou el Pla General, clau 14, per exemple, que són sectors que en 



 

podrien haver desenvolupat, no s’han desenvolupat, però el cert és que en uns 
casos està molt habitat i pràcticament plenes pràcticament les parcel·les: Mas 
Tapet, Torre d’en Veguer, Pla de l’Hostal, una d’aquestes era Fondo Sumella, 
que és que es va absorbir. I després hi ha les anomenades clau 16, que 
aquestes són més complexes, perquè en alguns casos, no en tots, és més 
fàcil, però d’altres és més complicat per la realitat del paisatge, no?, a vegades 
estan a prop de torrenteres, a vegades estan doncs en situacions poc 
desitjables.  Però en qualsevol cas és una realitat que tenim i que creiem que 
hem d’afrontar.  I el que volíem era que es posés sobre la taula aquesta 
voluntat de parlar-ne, si més no.   
 
A més a més, creiem que tenim un instrument important a l’abast, que és 
l’empresa PIVSAM, que havia fet projectes en aquest sentit, l’últim va tirar 
endavant el tema del Fondo Sumella.  De fet, havia estudiat possibles 
projectes d’urbanització de quant podia costar, aproximacions més o menys, 
eh?, quant podien costar i què s’havia de fer per fer Mas Tapet o Torre d’en 
Veguer, etc.  És a dir, primer una... primeres investigacions i primers estudis, i 
creiem que ja que es diu que l’empresa potser no té feina, doncs crec que és 
una feina que li escau, que la faria bé i que creiem que seria productiva per a la 
ciutat.   
 
Aquí hem proposat un calendari, al qual evidentment ens podem adaptar, 
perquè som coneixedors de que tampoc no és una cosa tan fàcil.  Demanem 
tres coses: la primera, recollir la documentació i posar-la actualitzada, 
documentació que hi ha sobre aquesta... sobre els estudis que hi han i si convé 
doncs acabar-los; fer un programa d’actuació possible que atengui situacions 
jurídiques, urbanístiques i arquitectòniques, sobretot per facilitar la vida de la 
gent que viu allà; i després intentar que això està vinculat potser 
tangencialment, però sembla que estigui més... està més vinculat del que 
sembla, que és que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
tiri endavant el que és el Pla Director Urbanístic del Garraf, que està aturat, 
crec que està aturat, crec que està aturat, i que un dels seus objectius, no tots, 
eh?, un dels seus objectius parla precisament d’aquesta realitat i que ens pot 
ajudar fins i tot a l’hora de fer una reflexió global. 
 
És a dir, no es tracta d’arreglar-ho avui per demà, perquè això és impossible, 
perquè si no s’ha fet fins ara és perquè el tema és complex, però en qualsevol 
cas posar-ho sobre la taula perquè és una qüestió que afecta a una gent que 
estan vivint en aquests sectors, i també és una realitat no resolta al municipi, 
que creiem que es pot anar resolent de mica en mica.  Podem parlar de 
calendaris, podem parlar de la manera de fer-ho.  Probablement caldria un nou 
Pla General per fer això, probablement, però si no hi ha el tema del Pla 
General, doncs fem un projecte d’actuació, un programa d’actuació amb 
possibles accions que sobretot facilitin la vida de la gent que està vivint allà, 



 

dintre del que són els paràmetres urbanístics que tenim en el nostre país, clar.  
Bé, i per tot això doncs els demano el seu vot a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Giribet, sobre els acords que es 
proposen. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Alcaldesa, senyor Martorell.  Primer de tot, bueno dir que estem completament 
d’acord amb tot el que s’ha plantejat.  Tenim una realitat a la qual hem de 
posar fil a l’agulla.  També potser discreparíem en què ha arribat el moment, 
potser el moment ja havia arribat fa dies de començar a parlar del tema, no?, 
però bueno, la realitat és que és cert que és molt important i que és un tema 
que afecta moltíssim al nostre municipi.  A més, tenim una quantitat 
d’urbanitzacions amb aquestes condicions molt més elevada del que podríem 
parlar en qualsevol dels municipis que ens envolten. 
 
Estem d’acord en què s’ha de treballar en aquesta línia i de que és una de les 
prioritats que aquest govern tenia i que normalment així ho portava en el seu 
programa electoral, i que és un dels temes els quals hem de tractar perquè ens 
trobem diàriament amb molts dels problemes diaris, quotidians, com abans es 
manifestava, que afecten directament a la gent que viu en aquestes 
urbanitzacions. 
 
És per això... sí que m’agradaria discrepar.  S’ha parlat de que potser la 
PIVSAM es podria encarregar en aquest moment perquè no té feina.  Jo crec 
que acabem d’aprovar un Pla de Viabilitat amb el qual el que s’ha intentat o 
s’ha arribat a conclusions de que hi hagin unes feines i que n’hi han unes 
feines per poder seguir endavant l’empresa, sinó no tindria sentit parlar 
d’aquest Pla de Viabilitat.  Amb lo qual tampoc diria tant: com que no té feina la 
PIVSAM, passem aquesta feina aquí.  Creiem que la feina a la PIVSAM en 
aquest moment se’ls hi està plantejant ja i ha plantejat un Pla de Viabilitat amb 
una feina concreta. 
 
Sí que hauríem de dir que encara que estem d’acord amb tot el que es 
planteja, demanaríem votar per separat els tres punts, degut a que... bueno, 
simplement per la situació en què ens trobem ens trobem que el primer punt, 
que demana que la PIVSAM o els serveis municipals es facin càrrec de tirar 
endavant aquesta feina prèvia, com si diguéssim, d’anàlisis, nosaltres creiem 
que això és una feina bastant complexa, que s’hauria de portar, s’hauria de 
posar amb una base cartogràfica, a més parlem d’estudis sociològics, amb lo 
qual tot això és una feina bastant exhaustiva que creiem que en aquest 



 

moment dependrà molt dels recursos de què es disposi, eh?, tant des del nivell 
econòmic si s’ha d’encarregar amb una empresa externa, com és la PIVSAM, 
com amb recursos propis interns de l’Ajuntament en un moment en què creiem 
que una feina d’aquesta magnitud, que és bastant important, col·lapsaria, o no 
col·lapsaria, però com a mínim faria que l’Ajuntament alentís les altres feines 
que en aquest moment està portant a terme. 
 
És per això que, estant d’acord amb el plantejament que es fa, perquè és una 
feina important i estem totalment d’acord amb què s’ha de tirar endavant 
aquesta feina, ens abstindrem perquè creiem que no podem en aquest 
moment, sense saber exactament de quins recursos disposem, poder votar a 
favor. 
 
En el segon cas, creiem que se’ns està marcant un plaç de temps, s’està dient 
que en sis mesos es tingui aquesta documentació per poder debatir, l’estudi 
sociològic, urbanístic, una sèrie de coses que creiem que en sis mesos 
realment aquesta feina seria molt difícil tenir-la resolta, eh?, pel qual, de la 
mateixa manera també votarem, ens abstindrem en aquesta segona proposta. 
 
I sí que en la tercera estem d’acord, vull dir estem d’acord i votarem a favor en 
el fet de que instarem, perquè des del Servei de Territori i Sostenibilitat es tiri 
endavant amb el Pla director que estava pendent, i que es tingui en compte 
doncs dins d’aquest Pla director tot el que representen les urbanitzacions 
periurbanes que tenim, realment és un dels temes que més tenim pendents de 
solucionar, de solucionar-los no els solucionarem nosaltres, però sí que posar 
fil a l’agulla per començar a treballar en aquesta línia. 
 
També sí m’agradaria remarcar que s’ha parlat de que va ser una feina molt 
complexa en el moment que es va parlar... es va treballar amb la... amb les 
urbanitzacions del Fondo Sumella i amb la Collada, i és cert, però sabem que 
en aquest moment la coiuntura encara és molt més complexa en aquesta línia, 
perquè en aquell moment sí que sent una feina molt difícil i tècnicament tot el 
que ha suposat, és ben cert que els propietaris de les finques veien d’alguna 
manera un horitzó compositiu, en quant a un punt de vista econòmic, o un punt 
de vista de tenir una urbanització que la inversió d’alguna manera els hi podia 
suposar un benefici a la llarga, i en aquest moment veiem que és una situació 
que és molt complexa, sí que és cert que en algun moment en algun dels 
casos que sí que hem plantejat i que hem parlat amb alguns representants 
d’algunes d’aquestes urbanitzacions, ells mateixos són els que veuen 
problemes econòmics amb el fet, en el cas de les que estan en sòl urbanitzable 
i es podrien començar a parlar del procés de tirar endavant el procés 
d’urbanització o de modificació del Pla per començar a tractar el tema de la 
urbanització, es troben que és un moment molt delicat, perquè en aquest 
moment econòmicament sabem la situació en què es troba tothom, i més en 



 

aquestes urbanitzacions moltes de les persones es veuen en aquest moment 
molt poc capaces de poder començar a invertir i a proposar un gasto econòmic 
en tirar endavant aquest procés, no?  Estem completament d’acord en què 
s’hauria de començar a treballar, però també hem de trobar la manera de que 
d’alguna manera no afecti als propietaris de les parcel·les i part de les 
urbanitzacions de les que estem parlant. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas, senyor Giribet, disculpi, entenc que abans... que s’havia proposat 
deixar la moció sobre la taula perquè de lo que estem parlant és que falta 
quantificar, parlar dels temps que poden ser possibles.  Tots compartim que hi 
ha aquesta necessitat, però en tot... però la proposta inicial era deixar-ho sobre 
la taula. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, a veure, això ho hem comentat abans, que enteníem que això formava part 
d’un debat molt més extens, que és la modificació del... o començar a parlar de 
la revisió del Pla General, nou Pla General, però bueno, com que sembla que 
s’havia proposat i s’ha seguit demanant entenc que s’ha suposat que no es 
posava sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, estem en un debat més ampli, amb la necessitat de... tots veiem 
aquesta necessitat.  Estem en aquests moments també amb el debat sobre la 
necessitat de fer una revisió del Pla General, i la proposta del govern era 
deixar-ho sobre la taula, si vostès ho accepten, per acabar de parlar, concretar 
tots aquests temes. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Ara m’he perdut, però si es tracta de fer el Pla General ens hi posem i ja està.  
I amb això doncs fem una reflexió global de tot.  Jo he dit una possible solució 
és revisar totes aquelles coses que el Pla General, i concretament en això no 
ho tracta... o s’hi tracta d’una manera obsoleta, és que parla d’uns plans 
especials que no es poden fer... en fi, una sèrie de coses que és molt complicat 
jurídicament de tirar-ho endavant i per tant és que algú pensi alguna solució 
per facilitar a la gent que viu allà.  No per augmentar i urbanitzar-ho tot, que no 
s’entengui malament, però no anava per aquí.  La qüestió és intentar resoldre 
els problemes.  Ara, si amb la revisió del Pla General doncs ja va endavant, 
votarem a favor.  Eh?, vull dir, deixem-ho sobre la taula, diguem, però... però 
és que no ho ha acabat d’entendre. 



 

 
ALCALDESSA 
 
És a dir, deixem... la proposta del govern és deixar-ho sobre la taula perquè, tal 
com ha explicat el regidor, compartim els arguments que hi ha aquesta 
necessitat, és un tema que s’ha de solucionar, el que passa és que el que 
aprovem són uns acords, d’acord?, i aquests acords parlen d’uns encàrrecs, 
d’un temps, i el que demanem és deixar-ho sobre la taula per poguer 
quantificar aquesta.... per poguer-ho quantificar, per poguer parlar-ne i llavors 
poguer prendre la decisió, que compartim tots aquesta necessitat, de manera 
consensuada.  
 
És a dir, la proposta seria deixar-ho sobre la taula, la moció que... els acords 
de la moció que presenten. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Dos matisos i una afirmació final, per mi, per part nostra.  El matís primer és 
amb relació a una cosa que ha dit el senyor Giribet vinculat a la PIVSAM.  El 
fet de que s’hagi aprovat un Pla de Viabilitat ja hem afirmat nosaltres que no 
compartim el contingut amb relació a les feines que se li han encarregat a la 
PIVSAM.  Un submatís respecte d’aquest: qui afirma que la PIVSAM no té 
feina no és aquest grup, són vostès el govern, per tant nosaltres no ho hem dit 
mai, ho han dit vostès que la PIVSAM no té feina i suggeríem que això era una 
possible cosa que podien fer.   
 
Segona qüestió.  Si el govern municipal, en una primera moció que presentem 
vinculada a aquest tema demana més temps i més si és que s’estan plantejant 
la possibilitat d’acceptar allò que el... la possibilitat, l’eventualitat de tirar 
endavant una revisió del Pla General, com no pot ser d’una altra manera –vaig 
a la tercera afirmació-, ho deixem sobre la taula, en la mesura que en el proper 
Ple tinguem resposta amb relació a aquesta qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte, senyor Elena.  La proposta del govern és deixar-ho sobre la taula per 
poguer parlar de tots aquests temes.  Per tant, si els hi sembla, ho deixem 
sobre la taula. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

 



 

  13. MOCIÓ D’ICV PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE 
TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS 
PÚBLICS MUNICIPALS. 

 
ALCALDESSA 
 
I passaríem a la següent moció.  La primera moció seria la moció d’Iniciativa 
Catalunya Verds per tal d’impulsar una política de tarifació social en els serveis 
i equipaments públics municipals. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atès que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb 
atur, precarietat i exclusió social.  
 
Atès que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep 
amb major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant 
amb força els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
 
Atès que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un 
període de major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos 
de l’Ajuntament i la manca d’un finançament adequat.  
 
Atès que els ingressos municipals provinents d’administracions 
supramunicipals que cofinancen serveis públics s’han reduït ja per al curs 
2009-2010 en 42.000 euros en llars d’infants i en 54.000 euros en l’escola de 
música per part de la Generalitat, i es continuaran reduint de forma 
significativa, amb una previsió de reducció de l’aportació estatal sobre els 
700.000 euros, obligant a la hisenda municipal a assumir-ho. 
 
Atès que no volem posar en perill o disminuir l’oferta i qualitat de serveis 
públics municipals amb una clara funció social i volem garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal i 
que cap ciutadà en pugui quedar exclòs per motius econòmics.  
 
Atès que la disminució dels ingressos impedirà que les finances municipals 
puguin mantenir l’aportació i bonificacions a molts dels serveis públics com fins 
ara, preveient l’augment de contribució fiscal a la ciutadania sense distingir les 
possibilitats econòmiques de les rendes de les persones i famílies. 
 
Atès que volem garantir un sistema de contribució fiscal que adeqüi i equilibri el 
cost del servei i l’aportació de la ciutadania atenent la funció social i 



 

mediambiental del servei i les rendes personals o familiars, incrementant 
l’aportació de les rendes més altes. 
 
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris s’ha implementat en 
part en la tarifació que reconeix l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General vigent, 
però que té aplicacions desiguals i franges de barems reduïts. 
 
Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix 
servei segons el nivell de renda dels usuaris/àries (i d’altres circumstàncies 
personals i/o familiars), establint franges d’usuaris/àries en un mínim de set i 
un determinat preu per a cadascuna d’aquestes set franges, que cobreix un 
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 
 
Atès que la tarifació social esdevé una política fonamental per a l’equitat i la 
inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns 
ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.  
 
Atès que es fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels 
sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la 
suficiència econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques 
municipals. 
 
Proposem els acords següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Impulsar una millora substancial del sistema de contribució fiscal 
ajustat a les rendes personals i familiars, prioritzant les funcions d’equitat, 
d’accés i d’igualtat d’oportunitats, al cost d’aquests serveis. 
 
SEGON. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, 
i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, 
constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la 
riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar en 
barems o franges molt superiors i millorades a les actualment utilitzades per 
aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Crear una mesa de treball mixta, amb representants dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de 
tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats 
municipals, per implementar-se a partir de l’any 2013.” 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Gràcies.  Per a nosaltres la institució municipal, per a la gent d’Iniciativa la 
institució municipal és un dels instruments, de les eines, facilitadors, 
facilitadores d’una societat més equitativa, més justa, més capaç de garantir la 
igualtat d’oportunitats, i evidentment creadora evidentment de cohesió social 
en la nostra col·lectivitat. 
 
Per facilitar aquest objectiu, això que entenem, aquesta eina facilitadora de la 
cohesió social i de l’equitat, l’Ajuntament té dos mecanismes molt clars i que 
tots visualitzem claríssimament.  Per un costat, activar una política 
redistributiva a partir de la despesa municipal, la creació de serveis o les 
inversions oportunes per crear aquesta política activa redistributiva, i per altra 
banda també té l’eina, en aquest sentit, d’activar una política fiscal que també 
sigui redistributiva, i en aquest sentit aplicada a la contribució que fa la 
ciutadania i per a nosaltres, com a criteri, aquesta contribució ha de partir de la 
renda. 
 
Com a grup municipal al Ple de la investidura vàrem dir que la nostra oposició, 
la nostra forma d’exercir l’oposició, seria que per cada crítica faríem una 
proposta.  I en aquest sentit, i després del Ple d’ordenances fiscals, en el que 
recordo doncs vàrem votar contràriament a la proposta que partia del govern, 
volem continuar amb aquesta proposta i és així que vàrem deixar sobre la taula 
i tornem a portar en aquest Ple doncs aquesta moció. Perquè el que realment 
volem és que en aquest Ajuntament avanci en una política fiscal realment més 
social i més equitativa. 
 
Hem vist que, bueno, històricament és la gran mancança del nostre 
Ajuntament, però de tots els municipis de Catalunya i diria de tot l’Estat, doncs 
la situació del finançament municipal inadequat al llarg de la història, que ningú 
doncs hem acabat de solucionar de forma general.  Però és evident –i ho 
estem visquent-, cada cop estan caient d’una forma més important els 
ingressos municipals.  Primera dada és l’activitat econòmica de les pròpies 
ciutats, que fan que aquests ingressos caiguin, i evidentment doncs la política 
de retalls que vénen per part doncs de l’Estat i evidentment també de la 
Generalitat pel que fa al manteniment de certs serveis públics que els 
municipis després ens hem de fer càrrec. 
 
Això suposa, i suposarà també en el futur, una enorme dificultat per fer front 
doncs al que entenem que ha de ser també una prioritat, que és el 



 

manteniment dels serveis públics municipals, manteniment i ademés garantir 
una millora i una qualitat d’aquests.   
 
No volem posar, per tant, en perill aquesta oferta ni la qualitat d’aquests 
serveis públics, ni evidentment l’accés i l’oportunitat de tothom a gaudir-los.  I 
en aquest sentit, conscients de la situació de les finances de la hisenda 
municipal, conscients que per fer-hi front hem de treballar de forma serena, 
calmada, tranquil·la, des del diàleg i aportant, volem –i aquest és el motiu 
d’aquesta moció- que des d’una mesa de treball, la pròpia Comisió Informativa 
ens està bé, de forma continuada i seguida, fem una reflexió sobre el nostre 
sistema d’ordenances fiscals partint de la base de la seva adequació.  Si la 
seva adequació a la realitat real de la despesa que tenim i el nivell de 
contribució de la ciutadania és adequat, per tant, si cal fer les modificacions 
oportunes, per generar la capacitat d’ingressos que necessita la hisenda 
municipal vilanovina.  I en aquest sentit volem treballar aprofundidament en 
això.  
 
I segona premisa important per a nosaltres, l’adequació de tot el sistema de 
bonificacions i de contribució realment de la ciutadania a partir del que 
entenem per a nosaltres és un criteri, segurament no infalible, no del tot... amb 
tota la garantia de justícia, perquè no hi han sistemes infalibles per poder 
segurament arribar a garantir doncs l’equitat, la igualtat d’oportunitats per a 
tothom, però en tot cas entenem que és el que avui per avui tècnicament, i en 
aquest sentit també políticament i per això el defensem, pot donar garanties o 
majors garanties per a això, és que bonifiquem en funció de la renda. 
 
Les nostres ordenances fiscals han avançat en aquest sentit, però entenem 
que hem de fer doncs encara un esforç perquè siguin més justes, més socials 
i, per tant, més equitatives.  I en aquest sentit la proposta de la moció ve 
sobretot a que puguem parlar en un any de temps, fins al proper debat 
d’ordenances fiscals, i treballar aprofundidament en fer que les ordenances 
fiscals de Vilanova i la Geltrú siguin equitatives, justes i socials. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies alcaldessa, senyora Sánchez.  Crec que en primer terme crec que és 
bo que tinguem una reflexió profunda en lo que són els costos dels serveis 
municipals que fan referència tant a les taxes com als preus públics.  I crec que 
seria bo començar primer de tot amb valorar justament aquests costos 
referenciats justament en el servei que s’estan produint.   



 

 
En un segon terme, i com vostè ha dit, comenten que d’acord a les ordenances 
fiscals del 2012, el nostre govern ja ha inclòs aquesta tarificació social, no en 
els termes que vostès van plantejar, i sempre degut a una situació més donada 
a una problemàtica que podria veure amb recaptació justament al 2012, que no 
la teníem precisament clara, en plantejar situacions donades en altres 
municipis respecte al nostre.  Per tant, nosaltres sí que estem d’acord en 
aprofunditzar en aquesta línia en el tema de la tarificació social, però sempre i 
quan proposem efectuar-la dintre d’un estudi tècnic dels costos públics i que 
sigui efectuat a través de la Comissió d’Hisenda, entenent de que tant els 
tècnics de l’Àrea d’Hisenda i de Recaptació siguin els que ens diguin tant el 
temps, el tempus, el plantejament, la manera de poguer-lo quantificar i la 
manera de plantejar, per lo que acabo de dir-li, crec que no hem de traspassar 
models efectuats en altres municipis cap a Vilanova, són municipis diferents, 
suposo que els nivells de renda també són diferents, i jo crec que sí que seria 
bo, en tot cas li demanaria respecte al segon punt, que fes una transaccional, 
que constés que en tot cas es tindrien en compte les resolucions tècniques 
efectuades per aquest conjunt d’experts de l’Àrea de Tributs i d’Intervenció, i 
que a partir de llavors estaríem adequats a plantejar qualsevol modificació 
referent a les taxes i als preus públics.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Senyora Sánchez, entenc que accepta la 
transacció... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per al tema de la transacció, si el debat, ja ho dèiem, la nostra 
voluntat és que sigui polític i tècnic, vull dir, finalment les propostes s’han 
d’aguantar jurídico i tècnicament, però en tot cas, evidentment després de les 
propostes tècniques hi haurà d’haver doncs el debat polític i la línia política, 
però sí, sí, li acepto la transacció. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, ha quedat entesa la transacció?  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, bé, des del grup de la Candidatura d’Unitat Popular estem bàsicament 
d’acord amb tots tres punts.  Estem d’acord també amb la constitució de la 
comissió de treball per posar-nos a treballar, però diferents observacions 
també farem.  



 

 
Primer, que és clar –passa amb aquesta proposta i passa amb d’altres, eh?, 
vull dir, passarà segurament als següents mesos i serà normal-, que es proposi 
després de 12 anys d’estar al govern, bé, ens... no ens molesta, però en tot 
cas ens fa pensar, perquè 12 anys per proposar tarifacions socials al govern, 
tenint majoria absoluta en el govern, i per tant amb la coalició d’esquerres, 
donava un marc idoni per impulsar polítiques bastant més progressives i 
progressistes de les que en matèria d’ordenances fiscals s’han desenvolupat.  
Però clar, ens passarà amb aquest tema i ens està passant amb d’altres, no?, 
ens hem quedat a les portes de poder opinar sobre l’anterior moció presentada 
pel Partit Socialista i replicada pel govern, que està deixada sobre la taula, en 
la qual també teníem una sèrie de coses a dir, entre les quals home, que ho 
proposi el partit sortint del govern, positiu si es sumen als objectius que 
perseguim, i en concret que perseguim com a candidatura nostra, però també 
té doncs, té un matís de fons que ens... bueno, que ens sobta, o que en tot cas 
ens incomoda. 
 
D’acord amb els tres punts, com deia, però amb tota l’explicació –i ara no faig 
referència exactament als tres punts que sortien aquí, sinó al debat que vam 
mantenir a ordenances fiscals i que hem mantingut després en reunions per 
parlar de la tarifació social-, que es vinculava d’alguna manera directa o 
indirecta però molt, molt, molt unida a un augment de recaptació per poder 
mantenir uns serveis públics de qualitat que es veien amenaçats per les 
retallades, en concret i ja fetes pel govern de la Generalitat.  Però també 
volíem deixar clar que la tarifació social és un concepte que no implica en si 
mateix recaptar més, eh?, són dos conceptes que van per separat.  Un és 
apujar taxes, l’altre és la tarifació social.  Una és fer una... això, una tarifació, 
establir unes taxes segons el nivell de renda de les famílies que volen accedir 
en aquell servei, i l’altra és acordar que, amb tarifació o sense tarifació social, 
s’augmentarà la recaptació per part de les famílies, l’aportació que fan les 
famílies, per arribar en aquell esquema d’un terç-un terç-un terç de 
finançament per part de la Generalitat, Ajuntament i famílies.  Bé, dir que hi 
estem d’acord, que tirarem endavant... o sigui, que hi donarem tot el suport, no 
només ara en aprovar la moció, sinó dins de la mesa de treball, que ens hem 
estudiat tal com ens va passar el grup d’Iniciativa la proposta de Terrassa, que 
no ens sembla res de l’altre món la proposta de Terrassa, i això ho dic no en 
negatiu, en positiu i en negatiu, és a dir res de l’altre món en el sentit de que 
segons aquell barem i aquella tarifació social poca gent més podia accedir als 
serveis públics, poca gent més, al voltant d’un 10% hi podia accedir amb algun 
tipus de bonificació, i això també ho dic, per tant, per l’altra banda, és a dir, si 
no és cap gran cosa la proposta de l’Ajuntament de Terrassa, no és cap gran 
cosa tampoc obrir les portes a que es pugui aplicar un sistema similar aquí.  És 
a dir, cap... no hi pot haver cap gran problema en que la tarifació social 
s’apliqui també almenys en aquests tres equipaments de moment i per veure si 



 

es pot ampliar a més equipaments com el gimnàs o altres.  De moment a les 
llars municipals d’infants, a l’escola municipal de música i a l’escola d’art.  I 
després per veure si es pot aplicar a altres llocs.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, per posicionar-nos, de fet pues coincideixo amb la 
Candidatura d’Unitat Popular doncs que ens crida l’atenció que després de 12 
anys de governar doncs surti el debat de la tarificació social en aquest Ple.  
Potser ens coincideix, coincidim que potser tots dos hem estat sempre a 
l’oposició, potser és això. 
 
Nosaltres donarem el suport a aquesta moció.  De fet, doncs als debats de les 
comissions del tema de taxes doncs es va tindre molt en compte la tarificació 
social i les bonificacions i bueno, naltros, el nostre grup pues pensem de que la 
progressivitat i la taxació social no són incompatibles per donar lloc a una taxa 
pues més social, més justa, com ha anomenat el grup d’Iniciativa.  I bueno, 
doncs donarem el suport.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
És veritat que pot anar passant que es proposin coses que es podien haver fet, 
i això passa per dues raons: una, perquè el món quan acabes de governar no 
s’acaba, sinó continua i per tant hi ha moltes coses que podies haver fet i no 
has fet; i després perquè hi ha coses que no les has fet prou bé, i que les 
podies haver fet.  Per tant, en aquesta doble premisa, crec que es poden 
proposar coses sense que necessàriament sempre hagi un de ser objecte del 
retret de que en el seu moment no ho va fer, però que en aquest cas sí que 
voldria explicar -el que passa que aquell dia va ser una mica tormentós, el 
dia... tormentós, casat, el dia de les taxes, perquè vam tenir una reunió prèvia, 
veníem de molts dies-, però el de tarifació social té els seus problemes també, i 
crec que els hem d’analitzar partint de dos premises, que no són menors, una 
és que nosaltres pràcticament només podem afectar a les persones 
propietàries des del punt de vista dels impostos municipals, perquè totes 
aquelles persones que no són propietàries no són pràcticament cap objecte de 
tributs municipals, o de molt pocs.  De forma que et deixes un sector molt 



 

ample de la població a la qual no pots, no pots accedir, no pots beneficiar, 
diguem-ne, dels ajuts.  Però per altra banda, la cantitat que paguen els 
ciutadans respecte la despesa municipal que hi ha per la distribució dels 
recursos municipals i de com es gestionen, és relativament menor, i m’explico.  
Un pot fer una tarifació social molt ampla, molt generosa, molt avançada –
generosa no, perquè és justa-, molt avançada, i aconseguir per exemple que hi 
hagin 1000 persones, com un dia es deia, que poguessin, 1000 famílies que 
poguessin accedir a una bonificació per exemple d’un terç de l’IBI.  
Segurament tots diríem: això està molt bé, no?  I a més a més els beneficiaris 
d’allò se’n beneficiarien i molt.  Però és veritat que això suposaria 
probablement despesa per a les arques municipals només 100.000 euros, que 
són importants, però indica fins a quin punt, indica fins a quin punt, perquè 
entre parèntesis, veurem quants recursos de menys hauran de pagar els 
ciutadans com a conseqüència de les taxes que es van aprovar ara fa un mes, 
com a conseqüència de les bonificacions que es van aprovar.  Per què?, 
perquè estiguin mal fetes no, perquè és molt difícil, molt difícil arribar, per això 
que he dit, perquè no tothom és propietari i per un altre element clau, i és que 
nosaltres no tenim la renta de la gent.  I per tant tot és d’ofici, i per tant tot es 
complica molt més i ho fa més difícil de gestionar que no quan és un... una 
administració que té comptabilitzades totes les rentes i tots els recursos de les 
persones.  Dit d’una altra manera, en moltes ocasions les bonificacions als 
ciutadans com a conseqüència de les bonificacions que des de l’Ajuntament es 
fan, costen més de gestionar que no la bonificació que es fa, i això no vol dir 
que no s’hagi de fer perquè és just, però ho dic per la dimensió que tenen 
aquestes.  I on vénen les polítiques socials fonamentalment per part d’un 
ajuntament és en la despesa, és on orientes la despesa, en les polítiques 
socials que tu fas des de les accions, d’educació, d’ocupació, de serveis 
socials... és aquí on fonamentalment ve la redistribució.   
 
Per tant, sí que hi ha una dimensió de la tarifació social que pot ser positiva i 
justa, i necessària, però en el que és el volum de recursos que es destinen en 
favor de la gent més necessitada, en un ajuntament sempre és més, per 
aquests dos condicionants que deia, molt més la despesa que no pas la 
política d’ingressos, que segurament també és necessària.  Mentre que en 
altres administracions, que paguen impost de societats, que paguen impost de 
patrimoni, que paguen impost de la renta, que es paga IVA, allà sí que la 
redistribució és molt més fàcil des del punt de vista dels ingressos, i 
naturalment també de la despesa. 
 
Ho dic perquè probablement per això en molts casos no va ser prioritari el fet 
de cercar i de buscar i de donar-hi tombs i de buscar solucions de cara al fixar 
una tarifació social, per la dificultat que té per la informació que té l’Ajuntament 
respecte dels ciutadans i el resultat final que té.  L’exemple és moltes 
bonificacions que hi han que són universals, i que probablement és injust que 



 

siguin universals i que no estiguin vinculades a la renta, però quan calculàvem 
costava més gestionar el cercar quines persones tenien dret i quines no tenien 
dret, resultava que era més car això que no pas els beneficis que s’obtenien 
d’aquesta bonificació.  Per tant, ho dic per subratllar la dificultat que té.  I en 
aquest sentit em sembla que és una bona proposta, que nosaltres la votarem a 
favor, que amb la calma d’un any i de reunions a les Comisions Informatives, o 
on correspongui, es puguin parlar d’aquestes qüestions. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per remarcar... en tot cas, senyor Elena, no es tracta solsament de 
propietaris, el tema per valorar la tarificació social () la renda.  I efectivament, i 
ho deia en l’exposició de motius, hi han dos formes, dos actius clars per fer una 
política redistributiva, una és la de la despesa, en la que hi crec fermament i la 
que creu el nostre grup municipal fermament, però entenem que també la 
política fiscal ha d’anar d’avançat.  I cap problema, segurament crec que ho 
hem de fer amb tota la humilitat possible, doncs hem estat al govern i en 
moltes ocasions no hem arribat a fer possible tot allò que segurament voldríem.  
La política es construeix dia a dia i de futur, i crec que aquests exercicis de que 
a lo millor doncs no hem fet allò que realment doncs haguéssim aplicat en 
molts moments, doncs ha pogut estar així.  Però en tot cas crec que ara la 
coiuntura és molt, molt diferent.  No estem, ni molt menys, i hem patit ja doncs 
dos anys de crisi econòmica que ha afectat de forma també severa les 
finances municipals, però ens vénen temps molt més durs, i sí que en aquest 
sentit hem de partir de la base: una, de fer que qui contribueixi en funció de la 
renda i per tant intentar ser justos, i una altra, fer en aquest sentit –i aquesta és 
la nostra posició i debatrem en les Comisions informatives pertinents- que 
tinguem capacitat d’ingressos municipals, a partir de reestructurar i veure com 
estem doncs cobrant, o fent la contribució de cada una de les taxes, 
ordenances fiscals d’aquí a un any, i per això crec que ha d’haver doncs 
temps, i és complexe, és complexe segurament jurídica i tècnicament, i 
segurament també políticament, en el debat polític també tindrem 
complicacions, però crec que ho hem d’abordar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Jo crec que les postures han quedat ben clares i per tant, si 
els hi sembla, passaríem a la votació.  Vots a favor de la proposta?  S’aprova 
per unanimitat. 
 



 

Es vota la moció amb les modificacions acceptades, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Impulsar una millora substancial del sistema de contribució fiscal 
ajustat a les rendes personals i familiars, prioritzant les funcions d’equitat, 
d’accés i d’igualtat d’oportunitats, al cost d’aquests serveis. 
 
SEGON. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, 
tenint en compte les resolucions tècniques efectuades pel conjunt d’experts de 
Tresoreria i d’Intervenció, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda 
individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de 
la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar en barems o franges molt superiors i millorades a les 
actualment utilitzades per aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Crear una mesa de treball mixta, amb representants dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de 
tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats 
municipals, per implementar-se a partir de l’any 2013.” 
 

  14. MOCIÓ D’ICV PER A L’ACTIVACIÓ DELS TREBALLS DE 
PLANEJAMENT DE L’EIXAMPLE NORD. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem a la següent moció.  És la moció número 14, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, per a l’activació dels treballs de planejament de l’Eixample 
Nord. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que hem assistit al joc de reserves d’agenda i anul·lacions de darrera hora 
en relació amb la col·laboració del primer Consell General després de les 
eleccions municipals, que ha de permetre renovar els òrgans i recuperar el 
ritme ordinari de presa de decisions i de gestió del Consorci Eixample Nord. 
 
Atès que finalment en l’ordre del dia del Consell General d’1 de desembre no 
s’ha previst cap punt per tractar sobre els treballs de planejament de l’Eixample 
Nord, ni sobre el pressupost i estat econòmic del Consorci. 
 



 

Atès que el març de 2010 es va procedir a contractar l’Avanç de Pla Parcial, 
per la seva complexitat, coneguda a través de les sessions de treball de les 
comissions de planejament del Consorci, preveient-se tenir una proposta cap a 
la primavera del 2011. 
 
Atès que al març de 2011 es va fer entrega per part del Consorci a 
l’Ajuntament de la proposta de planejament, per a ser debatuda políticament, i 
que tenia com a criteris resoldre, d’acord amb les necessitats estratègiques de 
la ciutat, els convenis urbanístics per a salvar Platja Llarga, obtenir el sòl per a 
l’Hospital i generar activitat terciària equivalent a uns 5000 llocs de treball. 
 
Atès que a partir de desembre de 2012 Subirats & Berenguer pot iniciar les 
obres d’urbanització de la Platja Llarga si no es resolen els convenis 
urbanístics que impedeixen cap canvi urbanístic a la Platja Llarga fins al 
rescabalament de Subirats i també implícitament impliquen afrontar una 
modificació del Pla General. 
 
Atès que des d’ICV volem garantir que es treballi decididament i amb 
continuïtat per a canviar la realitat urbanística actual de l’espai de Platja Llarga, 
condició essencial  per a poder Salvar Platja Llarga i donar resposta a  la seva 
restauració i preservació. 
 
Atès que detectem i valorem que s’ha produït una paràlisi dels treballs de 
debat polític en el si del Consorci que permetin el ritme per a la presa de 
decisions d’acord amb els terminis i contingut dels convenis de Platja Llarga, i 
alhora, dels mecanismes administratius que permetin garantir la continuïtat del 
treball del Consorci. 
 
El Grup Municipal d’ICV proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“Instar l’equip de govern a garantir l’activació immediata del debat de la 
proposta d’ordenació i d’adopció de  les decisions oportunes al respecte que 
permetin Salvar Platja Llarga, disposar del sòl per al nou Hospital i de sòl per a 
l’activitat econòmica de futur de la ciutat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, crec que l’acord ho diu claríssimament i en l’exposició de motius, tot i que 
segurament hem tingut una variació perquè el dia 1 de desembre es va fer la 
constitució del Consorci Eixample Nord, però sí que hem detectat que al llarg 
d’aquest 2011, per la realitat política de calendari electoral, per un costat va 
haver les autonòmiques, es va haver de nomenar doncs els representants en 
aquest cas de l’INCASÒL, dels altres socis, al Consorci de l’Eixample Nord, i 
en aquest sentit doncs el nomenament en aquest sentit ara dels representants 
municipals de nou en el Consorci, doncs portem un any, el 2011, d’una certa 
paràlisis pel que fa bàsicament doncs el debat sobre el planejament.  Tenim 
des de la primavera, aproximadament doncs entrats l’avanç de Pla del 
subsector, d’un dels subsectors de l’Eixample Nord, subsector que tenia tres 
encàrrecs, tres objectius que creiem que són importants per a la nostra ciutat, i 
per a nosaltres en aquest sentit prioritari.  Per un costat aquest avanç de Pla 
permet salvar Platja Llarga, permet canviar la realitat urbanística de Platja 
Llarga, recordar que actualment encara és sòl urbà, i en aquest sentit doncs 
ens preocupa que a finals del 2012 doncs s’exhaureix el conveni amb Subirats 
Berenguer, i per tant doncs hauríem de treballar, resoldre i tenir clara quina és 
la proposta, quin és el debat polític i com es resol salvar Platja Llarga.   
 
Per altra banda, l’altre objectiu d’aquest avanç de Pla, doncs, d’aquest 
subsector era concretament disposar del sòl per a l’equipament hospitalari, una 
realitat també doncs que per a nosaltres és necessària en la nostra ciutat.  I 
per altra, i un fonamental que creiem que doncs... i de futur i estratègic per a la 
ciutat, és produir sòl per a l’activitat econòmica de futur de la nostra ciutat.   
 
Com sabem que estan doncs els treballs entregats, a disposició ja de 
l’Ajuntament, volem que s’activi el debat, que sabem que els temes urbanístics 
són llargs de debatre, complexos.  Que temem que no estem a temps, un any 
passa molt ràpid i hi ha una certa complexitat pels convenis amb Subirats 
Berenguer, i en aquest sentit sí que demanaríem.   
 
Sabem que en la reunió del Consorci del passat dia es va anunciar per part 
d’INCASÒL que hi havien converses amb Subirats Berenguer per inclús 
perllongar el conveni.  En aquest sentit no es tracta de que tingui les converses 
l’INCASÒL, sinó el que voldríem és que al debat, el lideratge del Consorci i el 
pes de la realitat urbanística respecte l’Eixample Nord, i respecte en aquest 
cas doncs les resolucions dels temes urbanístics de la ciutat el tingui més, 
perquè així s’havia treballat, el municipi, per tant l’Ajuntament.   
 
En tot cas, la voluntat d’aquesta moció és posar fil a l’agulla al treball, activar 
per un costat el treball que ha de fer el Consorci, per un altre aquí a 
l’Ajuntament el debat polític sobre el planejament urbanístic de l’Eixample Nord 



 

i els compromisos lligats a aquest, i que sobretot ens preocupa el tema que no 
es posi en perill salvar Platja Llarga.  I per tant, que treballem fermament i amb 
garanties de canviar la realitat urbanística de Platja Llarga. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  En tot cas senyora Sánchez, en cap moment s’ha 
manifestat ni s’ha deixat intuir que hagin canviat els papers pel que fa a 
l’Eixample Nord.   
 
Passo la paraula al senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Alcaldesa, senyora Sánchez.  Primer de tot sí m’agradaria manifestar que al 
llegir la moció, home, em sorprèn que presentada en dia 2 es parli de que el 
conveni amb Subirats Berenguer s’acaba amb dates del desembre del 2012, 
quan el seu conseller va assistir al Consell General de l’Eixample Nord el dia 1, 
i es va comentar clarament per part d’INCASÒL de que ja s’havia aconseguit 
una pròrroga d’un any i que s’estava negociant, s’estava negociant la pròrroga 
per al segon any, però que la d’un any no va quedar... es va dir que la pròrroga 
d’un any ja estava negociada i que s’estava treballant en la línia de negociar un 
segon any.  En tot cas, això és el que es va manifestar al Consell General quan 
vostè hi era present. Simplement m’agradaria fer aquesta matisació, perquè 
home, m’agradaria que siguem seriosos a l’hora de presentar les mocions, 
perquè si s’ha dit una cosa que s’està dient una altra a la moció, home, mirem 
en aquest aspecte com a mínim de tenir en compte si s’han donat unes dates. 
 
De totes maneres dir que en la situació en la que estem ara sí que creiem que 
l’hipòtesis de que es comenci a urbanitzar la Platja Llarga, home, és una mica 
poc... molt poc probable, perquè de fet l’INCASÒL ja ha cobert 
aproximadament un 40% de la permuta que té amb Subirats Berenguer.  A 
més a més, un 20% aproximadament –parlo aproximadament- s’està negociant 
en aquest moment i quedaria pendent la resta.  Amb una permuta pràcticament 
d’un 60% seria raro que es comencés a urbanitzar Platja Llarga.  Creiem, eh?, 
em sembla bastant improbable.   
 
De totes maneres nosaltres creiem que el debat de l’Eixample Nord, home, és 
molt important i en cap moment s’ha deixat.  També aquest equip de govern ha 
tingut vàries reunions des de que ha entrat al juny amb l’INCASÒL.  Vull dir 
que no és una cosa que hagi quedat oblidada, sinó que realment sí que s’han 
tingut vàries reunions.  I s’està treballant, i s’està treballant en aquesta línia i 
part d’aquests ajornaments en els que està treballant l’INCASÒL són fruit de 



 

converses que ha tingut el govern amb ells i que s’ha estat debatint i que 
bueno, fruit també d’hores de feina. 
 
En tot cas el que sí que vull dir que, com dèiem, és un debat que és important, 
creiem que és molt important i necessari per a la ciutat, i en tot cas nosaltres 
votarem a favor la moció.  Sí que ens agradaria demanar que es fes una petita 
modificació, i no instem al fet... o sigui, tal com diu la moció “instem el govern”, 
pel fet de que nosaltres creiem que no s’ha deixat en cap moment i que s’està 
treballant, simplement a que es digui que en ves d’”instar” el govern o l’equip 
de govern, per garantir la continuïtat amb la feina o amb la tasca de continuar 
treballant en el debat que tingui a veure amb l’Eixample Nord. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Giribet.  Jo en tot cas, com a presidenta del Consorci, 
sí que voldria també insistir i matisar les paraules del senyor Giribet.  Aquest 
govern des del primer dia, i també una miqueta contestant a les paraules de la 
senyora Sánchez, des del primer dia ha estat, com no podia ser d’altra manera, 
un tema prioritari.  Hi han hagut diverses converses amb l’INCASÒL, tal com 
es va explicar a la reunió, i és un tema que s’ha anat treballant, i en aquests 
moments el que es va comentar va ser que hi havien negociacions molt 
avançades per aplaçar durant un any, com a mínim un any més i a ser possible 
dos anys, el venciment.  Per tant, en aquests moments és força probable que 
al 2012 ja podem estar tranquils de que no és, de que hi ha un... gairebé segur 
un any, amb converses força avançades.  Matiso, perquè no està tancat, però 
són converses bastant avançades i és així, eh?, i ho voldria deixar clar com a 
presidenta del Consorci que així és. 
 
És un tema molt important, és un tema que s’ha estat treballant fort i esperem 
que ben aviat tinguem un aplaçament d’aquests terminis que a tots ens 
preocupen definitiu.  Gràcies. 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, dues qüestions.  La primera informació... ah, no, no, ho deia per la 
transacció.  La primera informació que es té és l’1 de desembre en seu del 
Consorci, i ademés no estava ni en el punt de l’ordre del dia que va rebre el 
nostre representant, parlar ni debatre sobre el planejament i sobre 
concretament l’avanç de Pla, que disposava d’una solució per garantir doncs 
els compromisos de Platja Llarga i, com deia, dos altres coses: el tema de que 
hi hagués sòl per a l’activitat econòmica i el tema de l’equipament hospitalari, 
del sòl per a equipament hospitalari.   



 

 
En tot cas, doncs me n’alegro que el govern es vegi amb INCASÒL, me 
n’alegro, però en tot cas el debat sobre el planejament de l’Eixample Nord, el 
debat polític sobre com volem que sigui la nostra ciutat i sobre aquesta 
proposta d’avanç de Pla no s’ha tingut amb la resta de grups polítics, ni en seu 
de Consorci.  Es va donar una informació sobre que estan avançats els 
convenis i que ha decidit INCASÒL i el govern, pel que sembla, perquè els 
grups municipals... allargar el conveni amb Subirats Berenguer per garantir –i 
me n’alegro- la solució sobre Platja Llarga, però en tot cas primera informació 
en seu plenària i amb el debat amb els grups d’això.  Per tant, nosaltres... i en 
aquest sentit permeti’m, mantindré el text tal qual de la moció i no acepto la 
transaccional, perquè entenc que s’han paralitzat, perquè s’ha paralitzat aquest 
debat realment, en seu del Consorci i també doncs en la seu de Comisió 
Informativa, sobre el debat de planejament i parlar de les propostes 
urbanístiques que en aquest cas hi ha, concretament d’un avanç de Pla i 
sobre, doncs, en aquest cas me n’alegro que amb l’INCASÒL, però no se’ns 
han informat els grups municipals. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, senyora Sánchez, jo crec que tots tenim clar que era important 
aconseguir aquest aplaçament.  Que ara vostè discuteixi aquest punt, penso 
que... en tot cas el govern, si no es posa aquesta transaccional, no votarà a 
favor d’aquesta proposta. 
 
Ara sí que passaríem a les paraules.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Primer de tot, i una mica a tall d’anècdota, ens ha sorprès el 
primer paràgraf d’aquesta moció, de l’argumentari, on diu: atès que hem 
assistit al joc de reserves d’agenda i anul·lacions de darrera hora amb relació a 
la col·laboració del primer Consell General, i ara veiem que es demana debat 
al Consorci, doncs només recordar que aquest grup municipal ha estat quatre 
anys, durant quatre anys, sense poder assistir al Consorci.  Em sembla bé, em 
sembla més que bé que hi hagi debat, però recordar això, que alguns tenen 
problemes en què es canvia el dia de l’agenda, aquest grup l’ha tingut durant 
quatre anys perquè el govern anterior no va volguer modificar els estatuts 
perquè poguéssim assistir a aquest Consorci. 
 
Dit això, primer de tot dir que compartim la preocupació, m’imagino, com la 
resta de grups, o així ens agradaria pensar, en què problemes derivats de 
l’Eixample Nord puguin acabar provocant, o poguer sent acabar provocant una 
possible urbanització de la Platja Llarga. 



 

 
Com ja s’ha dit aquí, el conveni que hi ha almenys ara mateix signat acaba al 
desembre del proper any, o sigui, ens queden dotze mesos i, pel que sembla, 
ja es va explicar l’altre dia al Consell, doncs sembla que hi ha un acord o un 
preacord per allargar-lo un any, i que es pugui arribar a allargar dos anys.  
 
Aquest és un tema molt important per a aquest Ajuntament i per al municipi en 
general, com ja hem parlat moltes vegades en aquesta sala de plens.  Primer 
de tot perquè tenim un conveni gràcies al qual es va poder salvar Platja Llarga, 
la qual cosa doncs ja en el seu moment, tot i no estar encara amb 
representació en aquest Ajuntament, doncs ens en vem alegrar, però clar, el 
problema és que el conveni que es va signar planteja un deute en cas de certs 
incompliments de més de 70 millons d’euros per a aquest Ajuntament, i a més 
a més va suposar una permuta de terrenys de per cada metre quadrat de 
sostre a Platja Llarga, 2’4 a l’Eixample Nord, cosa que ja hem criticat vàries 
vegades perquè entenem que era un negoci per a un organisme públic com és 
INCASÒL, i entenem doncs que... creiem que no va ser un negoci massa bo 
per a l’Ajuntament de Vilanova, tot i que al final es va aconseguir salvar Platja 
Llarga. 
 
Dit això, la veritat és que bé, no ens queda clar en la moció, perquè la moció 
parla de... parla d’engegar de forma immediata el debat.  Amb això doncs bé, 
no hi tenim massa problema.  El que passa que clar, ens fa por que es 
relacioni això amb el nou hospital, que es relacioni això amb l’activitat 
econòmica de futur de la ciutat, perquè ens sembla una mica com si bé, aquest 
debat que engeguem sigui per ja tirar endavant el tema de l’Eixample Nord, per 
mirar d’entrar màquines com sempre ja doncs hem criticat des d’aquí a 
l’Eixample Nord.  Primer de tot perquè, com ja hem defensat vàries vegades, 
no creiem imprescindible desenvolupar l’Eixample Nord per tenir un sòl 
d’equipament per al nou hospital.  Bé que s’està fent en altres sectors: a l’Ortoll 
es va plantejar una permuta dels terrenys d’equipaments per poder-hi fer la 
comissaria.  Entenem que no és necessari desenvolupar Eixample Nord per de 
moment començar a tenir els terrenys per fer equipaments.  A més, per 
desgràcia, no sembla que ara mateix el tema de l’hospital doncs sigui prioritari 
a la Generalitat i per tant no ens sembla –i dic desgraciadament- que 
necessitem aquest sòl en breu.  I per altra banda clar, es barreja amb la manca 
de sòls per a activitat comercial.  Desgraciadament, torno a dir, no crec que ara 
mateix sigui un dels grans problemes de la ciutat, més que res perquè de sòl 
industrial en tenim, perquè si algun problema hi ha és que cada dia n’hi ha més 
a la ciutat, i per tant una mica sí que estem a favor d’aquest debat de què ha 
de ser l’Eixample Nord, com ho hem dit des del principi; aquest grup municipal 
ja ha defensat abastament el fet de que els tempos doncs s’han de... s’han de 
parlar molt bé, de que no es pot fer un desenvolupament a gran escala, sinó 
que en tot cas, una vegada s’hagi urbanitzat tot allò que hi ha a la ciutat i que 



 

no repetirem, i que manca per urbanitzar, que són... que permetria doncs que 
es puguin construir moltes vivendes, entenem que llavors, en aquell moment i 
que creiem que falten molts anys, doncs ja acabarem de parlar de l’Eixample 
Nord.  Sí que és veritat que s’ha de planificar, però en cap moment parlar 
d’això, no?, si tinguéssim pressa per tirar endavant aquest Eixample Nord per 
al nou hospital i per a l’activitat econòmica de la ciutat. 
 
Per tant, com que no acabem de veure massa clar el sentit de l’acord, el vot de 
la CUP serà d’abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Per posicionar el grup del Partit Popular.  A 
nosaltres des del primer moment vam ser molt crítics amb els acords de 
l’Eixample Nord.  De fet, som l’únic grup que va votar en contra, vull recordar-
ho, perquè no estàvem d’acord.  I perquè d’entrada va ser nefast la gestió, no?, 
començant perquè resulta que un regidor d’Iniciativa per Catalunya dóna 
llicència per construir a Platja Llarga.  Això no crec que vagi a favor de 
preservar Platja Llarga, precisament.  I després para les obres, clar, 
evidentment, tots ho sabem després, se’n van anar als tribunals Subirats 
Berenguer, guanya i bueno... i passa tot lo que passa després, que l’INCASÒL 
doncs té que... ens té que resoldre el problema.  I es crea un altre problema.  I 
quin és l’altre problema?  Pues resulta que a Eixample Nord es dóna una 
edificabilitat que potser és molt gran, no pot ser massa, no?, i per això 
nosaltres no estàvem d’acord amb això.  Per lo tant... a veure, lideratge de 
l’Ajuntament en aquest sentit, senyora Iolanda Sánchez, l’Ajuntament va liderar 
la creació del problema.  No estem tampoc en una situació de liderar no sé, 
més coses, no?  El cas és això.  
 
Vull també matisar una cosa que ha dit la Candidatura d’Unitat Popular.  Que 
deia que els problemes d’Eixample Nord poden derivar a la Platja Llarga.  És al 
revés, és el problema que es crea a la Platja Llarga que deriva a l’Eixample 
Nord. 
 
Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.  Nosaltres creiem que no és 
moment d’activar el tema, tampoc no és la situació, i tenim que plantejar-nos 
també l’edificabilitat d’Eixample Nord. Per lo tant el nostre vot serà en contra. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, gràcies.  Primer dir-li al senyor Giribet que recullo el guant, com a membre 
de l’oposició, de la demanda que vostè fa de serietat.  Anirem seguint el tema, 
no es preocupi, en propers plens.   
 
Pel que fa referència al contingut de la moció, nosaltres el votarem a favor i 
ens sembla raonable la transacció si el grup que la presenta l’accepta.  Sembla 
raonable que si un grup, i per tant estic a favor de la moció, des del juny no 
convoca el Consell de l’Eixample Nord i entremig no t’ho expliquen, facis una 
moció dient: proposin i iniciem el camí que tenim compromès, efectivament, 
amb el vot en contra del Partit Popular, la Candidatura d’Unitat Popular en 
aquell moment no hi era, però s’ha manifestat en contra, i el vot a favor de la 
resta, de qui avui és govern i de dos partits que avui són oposició, amb el vot a 
favor, no?  Amb el vot a favor d’uns convenis que eren per salvar Platja Llarga, 
és clar.  Si unilateralment aquests convenis els hagués fet una part només, 
evidentment que hauríem posat un valor molt més baix, no?, i ens hauria 
agradat a tots.  Ens hauria agradat a tots que la cantitat a transaccionar per 
cada metre de Platja Llarga fos menys, però la negociació no va ser fàcil, no va 
ser gens fàcil, i tampoc es tracta ara de reproduir els posicionaments de 
tothom, però que no va ser gratuït, diguem-ne, per part de l’Ajuntament, ni crec 
que des de la... amb satisfacció aquesta compensació.  Era una compensació 
que finalment es va acordar amb una finalitat, que era preservar Platja Llarga. 
 
Quan arriba el dia del Consell se’ns informa, efectivament senyor Giribet –
parlant de serietat, algú que és regidor d’Urbanisme-, no hi ha cap acord fins 
que no està signat, i més en un tema d’edificabilitats i d’una quantia tan alta 
com aquesta.  Per tant, quan afirmem des del grup socialista que no s’ha 
acordat això, és que és efectivament així, i per tant diem: fantàstic que s’estigui 
en vies de negociació, positiva en la informació que se’ns va donar en el sentit 
que semblava que anaven bé, però és un tema d’una dimensió tan enorme que 
fins que no estigui al sac i ben lligat no està.  I és normal que des dels grups de 
l’oposició diguem: home, com està això?  Entre altres coses perquè a les 
comisions informatives respecte a les relacions del govern amb l’INCASÒL no 
s’ha informat -i en referència una mica a la serietat que parlàvem abans-, i per 
tant, home, és normal que nosaltres qüestionem des de l’oposició l’oportunitat 
de parlar d’aquestes coses.   
 
I una darrera cosa, el Consorci de l’Eixample Nord no decideix res respecte del 
futur de la ciutat, respecte el futur de la ciutat només ho decideix aquest Ple 



 

municipal.  Cap modificació de Pla, cap edificabilitat, cap transacció, cap 
absolutament res està cedit al Consorci de l’Eixample Nord.  Només està 
cedida la gestió.  Per tant, és sobirania d’aquest Ple municipal i de l’anterior, i 
de l’anterior i de l’anterior, tot allò que faci referència al Pla General, i aquí sí 
que hi érem tots, i es va fer una aprovació inicial del Pla, s’ha de fer una 
segona, que l’hem d’aprovar per majoria absoluta tots els qui estem aquí, i 
efectivament, corre pressa, perquè en la mesura que els terminis s’aplacin 
millor, però si no s’aplacen doncs ens hem de basquejar per fer-ho lo més 
ràpid possible. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la 
votació i entenem sense transaccional.  D’acord?  Vots a favor de la proposta?  
Vots en contra?  Abstencions?  No s’aprova amb els vots en contra del govern i 
del Partit Popular, l’abstenció de la CUP i els vots a favor del Partit Socialista i 
Iniciativa Catalunya Verds.  Sort que tenim aquí una enginyera... 
 
Es vota la moció, sense transaccions, la qual es desestima amb el resultat 
següent: 
  Vots a favor: PSC i ICV (7) 
  Vots en contra: CIU i PP (12) 
  Abstencions: CUP (3) 
 

  15. MOCIÓ D’ICV PER CONSTITUIR UNA COMISSIÓ TÈCNICA QUE 
PROMOGUI EL CONSUM DE PRODUCTES DE PROXIMITAT ALS 
MENJADORS ESCOLARS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem per tant a la següent moció, que és la moció d’Iniciativa Catalunya 
Verds per constituir una comisió tècnica que promogui el consum de productes 
de proximitat als menjadors escolars. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Aquest Ajuntament ha promogut i promou els productes del nostre primer 
sector i la seva gastronomia, tret cultural distintiu de la nostra localitat. 
 
Les diferents escoles locals han realitzat i realitzen un esforç important per 
donar a conèixer els nostres trets culturals locals als nostres nens i nenes, i 
entre ells, els nostres productes de proximitat i la nostra gastronomia. 
 



 

Malgrat que la crisi econòmica incideix en la demanda de menjador escolar, 
així com d’un preu ajustat a les possibilitats familiars, aquest servei realitzat 
principalment per les AMPA és important a les escoles de la ciutat. 
 
Els nostres menjadors escolars són una bona eina pedagògica per tal de 
promoure una alimentació sana, però també un servei que pot promoure els 
nostres productes de proximitat i la nostra gastronomia. 
 
Com a eina pedagògica, els nostres menjadors escolars, al mateix temps que 
fomenten el consum dels productes de la nostra agricultura i pesca, fomenten 
la consciència que aquest consum evita el transport a llargues distàncies 
d’altres aliments, que si bé augmenta l’oferta d’aquests, incrementen els gasos 
d’efecte hivernacle, la proliferació de deixalles i residus associats amb la 
logística del transport internacional. 
 
Els nostres productes agrícoles de proximitat són productes sans, saborosos, 
que ofereixen una aportació nutritiva, ja que en el moment de la seva 
recol·lecció mantenen intactes totes les propietats organolèptiques. La nostra 
mar ens proporciona una excepcional diversitat d’espècies, de la closca a 
l’escata, del marisc al peix blau, que ofereixen una oferta de les més 
importants del nostre país. El seu consum mostra i educa els nostres nens i 
nenes que els productes alimentaris són de temporada, estacionals, i que el 
seu valor nutritiu està també relacionat amb aquesta temporalitat. 
 

ACORD 
 
“Instar el govern municipal a formar una Comissió Tècnica que permeti acords 
amb les AMPA i el Consell Comarcal del Garraf, que gestionen els menjadors 
escolars, així com amb els representants de la pagesia local i de la Confraria 
de pescadors, per tal de promoure un major consum dels nostres productes 
agraris i de pesca, subvencionant si escau la seva implementació.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, suposo que tothom estarà d’acord que els 
nostres menjadors escolars són una gran eina pedagògica en tant que els 
nostres nens i nenes aprenen a menjar de manera sana, també aprenen a 
conèixer la nostra gastronomia i també a conèixer els nostres productes, del 
mar i la terra. 
 



 

Bé, també creiem com a ecologistes que som, de que també és una bona eina 
pedagògica, i suposem que ja ho fan als nostres menjadors, és que els nens 
sàpiguen que el fet de consumir productes de la seva localitat, el nostre peix o 
la nostra horta, suposa un estalvi mediambiental en el sentit de que disminueix 
el transport i per tant les seves deixalles del transport internacional, i dels seus 
gasos.  Però bé, el sentit que va aquesta proposta és intentar, suposem de que 
es votarà favorablement, és un sentit d’intentar incentivar el que ha fet ja i fa 
l’Ajuntament, ha fet i fa i seguirà fent, és promoure els nostres productes de la 
terra i del mar.  Per tant, el que volem és intentar establir alguna manera que 
entre el projecte que s’està portant a terme per part del Consell Comarcal 
d’estacionalitat, és un projecte que tinc entès que una vegada al mes els nens 
mengen aliments estacionals, i per tant són educats en aquest sentit.  
L’Ajuntament de Vilanova faci, no diré l’esforç, sinó intentar arribar als acords 
necessaris tant amb la pagesia, els pescadors, amb les AMPAs, com amb el 
Consell Comarcal, perquè no sigui un dia al mes, sinó que pugui ser més i per 
tant comencem a promocionar la nostra gastronomia, els nostres productes als 
nostres nens i a les nostres nenes. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, en primer lloc volem posar de manifest que aquest govern municipal de 
Convergència i Unió creu fermament en que treballar els hàbits de l’alimentació 
forma part de l’educació, i d’una educació essencial, especialment ara, que 
malauradament al nostre punt de vista molts nens i nenes no poden quedar-se 
a dinar a casa, sinó que dinen a l’escola.  Aquest fet fa que molts d’aquests 
hàbits d’alimentació realment s’aprenguin a l’escola i s’assumeixin en etapes 
molt tempranes dintre de lo que és l’entorn escolar. 
 
Per tant, i malgrat els moments difícils que, com tots sabeu, econòmicament 
estem passant, des d’aquest govern municipal hem volgut mantenir molts dels 
programes que estem fent amb relació a tot lo que és promoure el consum de 
productes de proximitat aplicat a l’àmbit pedagògic. 
 
Permeteu-me que repassi algun dels tallers que continuem fent.  Tenim el taller 
“Anem a l’hort”, el taller “De la barca al plat”, també mantenim el “Taller de les 
fruites”, que té molt d’èxit, el “Taller dels petits gourmets”, els “Esmorzars 
saludables”, el “Juguem amb els aliments”, l’”Alimentació mediterrània”, el 
“Tastaolletes”.  Totes aquestes accions en gran part estan liderades des de 
gent de la pagesia local, no?, pagesos, gent del camp de Vilanova, que encara 
mantenen aquesta tradició, i també gent de la Confraria de Pescadors.   



 

 
També crec que és molt important un reconeixement que fem, també d’àmbit 
municipal, que és aquelles escoles que promocionen la cuina mediterrània, 
doncs les acreditem amb una petita, amb un petit reconeixement, que és 
l’Escola amb cuina promotora de l’alimentació mediterrània, que també és una 
eina que serveix doncs per posar de manifest aquella gent que té un 
compromís amb aquest consum de proximitat.   
 
I finalment també m’agradaria destacar que en tot moment posem a disposició 
dels centres escolars l’anàlisi i revisió dels menús.  Aquesta revisió fa que 
permetin assegurar un menú totalment equilibrat.  Per tant, creiem que fem una 
feina bastant important, però certament el que és el consum de proximitat, el 
que és la gastronomia, implica valors culturals, valors ecològics, certament, 
que no volem, que no volem defugir, que volem patrocinar encara més i per 
tant agraïm molt que aquesta transacció que hem presentat al grup d’Iniciativa 
ens hagi estat acceptada, on simplement modificàvem l’inici de l’acord dient 
“continuar treballant activament”, no?  De fet, ho hem comentat amb la resta de 
grups i per tant volem agrair molt aquesta deferència d’acceptar aquesta 
transacció. 
 
Finalment només un comentari.  No podem deixar de banda, i això s’ha de dir, 
que les competències en aquesta matèria bàsicament recauen en les AMPAs, 
a vegades en les direccions de les escoles i a vegades en empreses terceres 
que fan aquesta feina de gestió.  Per tant, malgrat la nostra gran implicació i 
malgrat aquest esforç que hi fem, al final doncs quedem una mica depenent 
d’aquestes parts implicades, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Primer acceptar la transaccional, estem d’acord.  També senyora Llorens, en 
cap moment el nostre grup ha dit que no faci esforços aquest Ajuntament, tot el 
contrari, ho sabem i hem dit de que s’ha fet, s’està fent i que farem, eh?  
Simplement el que creiem és sumar una mica més, tenint en compte de que 
trobar, ja que la dificultat amb el Consell Comarcal, proveïdors, confraria, 
agricultors, és complexa, i com és complexa el que demanem és aquesta 
atenció prioritària que tingui l’Ajuntament envers aconseguir de que arribin més 
sovint els nostres menjars, els nostres aliments de proximitat a les nostres 
escoles. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Paraules sobre aquest tema?  Anem per ordre.  
Senyora Rius primer. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa, bona tarda.  Bé, primer de tot, ja per endavant, el sentit 
del nostre vot serà favorable en aquesta moció, i de fet celebrem que avui el 
grup d’Iniciativa porti a Ple una moció en aquest sentit, pel que fa a l’impuls 
dels productes de proximitat als centres educatius.  Ho celebrem perquè de fet, 
a l’octubre del 2009, la Candidatura ja va presentar una moció en aquest sentit 
de crear i difondre una marca de peix i marisc de Vilanova, que en aquell 
moment es va desar sobre la taula, perquè es va creure convenient en 
l’anterior mandat que ja s’estava treballant en aquest sentit a través de la 
redacció d’un Pla gastronòmic, que ara per ara desconeixem en quin punt es 
va quedar l’elaboració d’aquest document –potser ho podríem descobrir més 
endavant-, però en tot cas celebrem que ara el sentit d’aquesta moció proposi 
que els productes de proximitat estiguin en els menús dels menjadors escolars.  
I en tot cas, i tenint en compte que ja l’Ajuntament treballa a través de diversos 
programes i tallers, veiem que la idea era més aviat subvencionar, si s’escau, 
la implementació d’aquest... dels productes de proximitat, a banda de la difusió 
que ja s’està fent. 
 
Per tant, nosaltres votarem favorablement.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Molt breument, bueno, per ratificar i bueno, posar en 
coneixement del Ple de que el grup Popular votarà a favor d’aquesta iniciativa 
que, com molt bé ha dit la regidora, doncs s’està implantant i bueno, trobem 
que és molt positiu per als nanos que bueno, que coneixin la nostra horta, el 
nostre peix, i que aprenguin a menjar doncs ja que disposem d’una gran dieta 
mediterrània.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Juan Luis Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 



 

 
Sí, molt breument, perquè no m’ha quedat clar exactament com quedarà 
l’acord. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, li he comentat amb el seu company que ve amb mi a la Comisió, que és el 
senyor Martorell, que presentàvem una transacció que deia: “continuar 
treballant activament en aquelles accions que permetin acords amb les 
AMPAs...”. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
D’acord.  Per tant, s’eliminaria el de “formar una Comisió tècnica”? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Ah, val.  En tot cas, jo el que proposaria... perquè és que aquesta Comisió 
tècnica a nivell comarcal existeix, tal i com ha dit el senyor regidor d’Iniciativa, 
no?, i en tot cas precisament l’objectiu del que es demana en aquesta moció 
existeix a través d’una Comisió comarcal, amb els productors, les AMPAs, hi 
participen una trentena d’escoles de la comarca... Potser el que fora bo, jo 
proposaria que algun tècnic de la Regidoria que vostès creguin convenient, de 
Salut o d’Educació, de qui sigui, s’incorpori a la Comisió aquesta per en tot cas 
també doncs poder aportar tot allò que creguin convenient. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Simplement afegir que ens ho hem deixat de dir potser el Manel i jo, no?, però 
que efectivament el Consell Comarcal d’alguna forma és qui marca més la 
pauta en aquesta competència estricta, sobretot en lo que té que veure amb 
beques de menjador i per tant la part econòmica, no?  Em deia el regidor de 
Promoció que al mes de setembre es va fer una actuació que me l’he deixada 
en el llistat, que és que es va convidar a totes les escoles de Vilanova al 
mercat de Vilanova i és... perdó... explica-ho tu, si de cas...  Bé, i el tema era 
doncs explica’ls-hi els peixos, compra, compra de pescat, eh? 



 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la votació? 
 
SECRETARI 
 
S’accepta la transacció? 
 
ALCALDESSA 
 
S’accepta la transacció, eh? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Jo faria aquesta proposta d’incorporar un tècnic. 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte.  Estem tots d’acord, no?, amb la transacció?  Per tant... les dues 
transaccions.  Ha quedat clar?  La regidora ho repeteix. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, són ells, eh?, qui accepten les transaccions... 
 
MANEL CLAVER 
 
Aviam, hem acceptat la transacció que ha llegit literalment la senyora regidora i 
ara la proposta del regidor Juan Luis és afegir en aquesta un tècnic, un tècnic 
de l’Ajuntament que s’afegeixi a la Comissió del Consell Comarcal que està 
regulant aquest programa de menjar un dia estacional, un dia al mes 
estacional, a tota la comarca, i evidentment a Vilanova, eh?  Una mica 
intentar... jo he entès la proposta socialista d’agilitzar, eh?, de trobar més 
mitjans de comunicació per posar-nos d’acord tota aquesta sèrie d’AMPAs, 
Consell Comarcal, escoles... 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Font, havia una paraula. 
 
 
MARC FONT 
 



 

Sí, a veure, només per dir que entenc que aprovem acords, ens agradaria com 
a mínim ja no tenir escrit, però que algú ens digui exactament com queda 
l’acord, perquè una declaració d’intencions a l’hora d’aprovar una moció és 
complicada. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, no, no, senyor Font, per això he preguntat si quedava clar les transaccions 
que s’havien fet, i com que no quedava clar ho he fet repetir, eh?   
 
La primera transacció crec que s’ha debatut amb tothom.  Senyor Font, la 
primera transacció és la que s’ha passat a tots els grups, i la segona és una 
transacció que ara s’ha fet per part del PSC, i que el senyor Claver ara ha 
repetit i ha dit que l’acceptava, que és afegir un tècnic, que un tècnic de 
l’Ajuntament s’incorporarà a la Comisió del Consell Comarcal que tracta 
aquests temes. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
És això?  Això s’accepta? 
 
ALCALDESSA 
 
Estem d’acord? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Escolta, i sinó fem una cosa, aprovem-la com està i jo agafo el compromís com 
a regidora d’Ensenyament que m’encarregaré de que un tècnic de la meva 
àrea hi vagi en aquesta Comisió, i ho deixo dit en Ple.  D’acord?  Doncs fem-ho 
així. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí?  Per tant, la transacció que tots teníem i lo altre ja ho farem també.  
D’acord?  
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb una trasacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 



 

“Continuar treballant activament en aquelles accions que permetin acords amb 
les AMPA i el Consell Comarcal del Garraf, que gestionen els menjadors 
escolars, així com amb els representants de la pagesia local i de la Confraria 
de pescadors, per tal de promoure un major consum dels nostres productes 
agraris i de pesca, subvencionant si escau la seva implementació.” 
 

  16. MOCIÓ DEL PP PER A L’ENCÀRREC D’UN PLA DE MOBILITAT. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la propera moció, que és la moció del Partit Popular per a l’encàrrec 
d’un Pla de Mobilitat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
La Llei del Parlament, 9/2003, de la mobilitat, en el seu article 9 estableix que 
els “Plans de Mobilitat Urbana” (PMU) han de constituir el document bàsic per 
a la configuració de les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de 
Catalunya. 
 
Des de l’aprovació del Pla General, el 2001, hi ha hagut modificacions 
substancials, per exemple l’ampliació de la densitat de l’Eixample Nord, i la 
desqualificació del Pla de Millora Urbana de Cap de Creu. 
 
Ens els darrers anys Vilanova i la Geltrú ha crescut de forma considerable tant 
en habitants com  en extensió de sòl urbanitzat. Aquest creixement continuarà 
en un futur, com a mínim al Nord, degut als compromisos urbanístics 
establerts. 
 
Per altra banda, totes les administracions tenen en aquest moment la 
responsabilitat d’utilitzar totes les eines al seu abast per posar les condicions 
necessàries que afavoreixin el creixement econòmic i l’ocupació. 
 
Vilanova i la Geltrú té unes característiques envejables, a mig camí sobre les 
dos grans capitals catalanes, amb mar, i amb bones comunicacions per 
carretera, com l’A7, l’A16 i ara també per fi, la C15, que comunica Vilanova 
amb els municipis de l’interior. 
 
Aquesta situació privilegiada de Vilanova, i especialment amb la inauguració de 
la C15, presenta una nova oportunitat per a la promoció econòmica de 
Vilanova que hauria d’estar bassada en tres eixos, com són el turisme, el 
comerç i la indústria. 
 



 

És evident que si les comunicacions amb l’exterior són importants, no menys 
ho són les interiors. Aquestes són les claus per al desenvolupament econòmic i 
social de la ciutat i dels seus ciutadans, que com a contribuents tenen dret a 
gaudir d’uns serveis de qualitat en tots els seus àmbits. 
 
Aquests serveis inclouen el poder desplaçar-se per la ciutat amb vehicle privat, 
transport públic o a peu, a gaudir de bons aparcaments, etc... 
 
Així arribem a la conclusió de que una bona planificació de la mobilitat es un 
dret el qual és exigible per tots els vilanovins, però també és clau per al 
desenvolupament econòmic dels mateixos. 
 
Com sigui que la nostra ciutat no disposa d’un pla de mobilitat urbana, i que la 
llei esmentada estableix que la iniciativa per elaborar i aprovar aquests 
instruments correspon a l’Ajuntament, creiem del tot imprescindible l’elaboració 
del pla esmentat, de manera que es constitueixi com l’orientador de tota acció 
municipal que tingui afectacions sobre la mobilitat. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“Instar l’equip de Govern Municipal a adoptar les mesures necessàries per tal 
d’encomanar, a la major brevetat possible, l’elaboració del Pla de Mobilitat 
Urbana de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la Llei del Parlament 9/2003.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Per posicionar, per explicar el motiu 
d’aquesta moció que, encara que parli de mobilitat, en principi jo crec que és () 
que estem parlant també d’economia, per a la satisfacció del senyor regidor 
Gerard Figueras que, per cert, se m’ha oblidat dir abans, igual que a vegades 
critiquem accions que estan malament o que són no oportunes, al César lo que 
es del César, senyor Figueras -és que no havíem parlat, no havíem estat en 
aquest Ple abans de la Fira de Novembre-, felicitats per aquest canvi de format 
que, amb tots els matisos que podem aplicar després, ha sortit bé i s’ha de 
felicitar, perquè igual que critiquem també hem de felicitar quan alguna cosa es 
fa bé.  L’oposició també ha d’estar per a això. 
 



 

Bé, com tots sabem, es va inaugurar fa uns dies la nova C-15, una via que 
comunica Vilanova amb les ciutats de l’interior, i que es suma a les vies ja que 
comuniquen per l’eix de la ciutat, no?  Aquesta C-15 és una opinió 
generalitzada que és una nova oportunitat per a aquesta comunicació i per 
impulsar l’economia, no?, impulsar l’economia de Vilanova, no?, economia que 
tindria que tindre tres eixos bàsics que haurien de ser el sector industrial, el 
sector comercial i el sector turístic, no?  Bé, de fet no ens hem de quedar aquí, 
perquè si bé ja aquesta comunicació amb l’exterior ha millorat, encara que 
podrien haver-hi altres coses com podrien ser el tren orbital, sí que és veritat 
que des de l’Ajuntament també ens tenim que preocupar de millorar les 
comunicacions interiors de dintre de la ciutat, no?, i aquestes comunicacions 
no només amb vehicles i en transport públic i peatonal, sinó també 
aparcaments de vehicles, de turismes, aparcaments de camions, etc., etc.  O 
sigui que entren moltes i moltes coses, no?, amb criteris d’eficàcia i eficiència i 
de medi ambient.  I quan dic medi ambient, no només que la gent utilitzi poc el 
cotxe, sinó també que els trajectes amb vehicles siguin lo més (), que això és 
una forma d’estalviar també, no ens oblidem. 
 
Per altra banda, el Pla de Mobilitat que s’encarregui té una altra funció, i és la 
típica, a part d’afavorir l’impuls econòmic i l’impuls de Vilanova a l’exterior, és el 
servei al ciutadà, el servei al ciutadà, fer la vida més còmoda, fer la vida més 
agradable, fer... i fer un ús, un servei, no?, al ciutadà.  Per lo tant compartim... 
n’hi han aquests dos objectius.  També, com exposem a la moció, és que de 
fet és imperatiu legal i també ens hem d’atendre a això, no?  És per tot això 
que demanem el vot a favor del Ple municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Álvarez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, gràcies alcaldessa.  Per posicionar el grup, el govern votarà a favor 
d’aquesta moció perquè ja ha manifestat aquest equip de govern la necessitat 
d’un Pla de Mobilitat, i en la Comissió Informativa també ha sortit diverses 
vegades la intenció de tirar endavant, a partir de l’any vinent, un Pla de 
Mobilitat. 
 
El que sí jo li voldria fer la reflexió, senyor Álvarez, és de que aquest Pla de 
Mobilitat evidentment comportarà una sèrie de despeses, per la seva 
complexitat i perquè ha de comptar en una de les seves fases amb un procés 
participatiu, on tothom pugui dir la seva, i perquè segur que s’haurà 
d’externalitzar alguna part d’aquesta... de professionals que ens ajudin a fer la 
redacció, i també comprar un software que sigui l’adequat.  Llavors aquest 



 

equip de govern ja ha contactat amb la Diputació per tal de formar part, o estar 
en una llista que ens subvencionin o que ens donin una subvenció del 50% del 
cost d’aquest Pla de Mobilitat. 
 
Des de l’Ajuntament, des de Via Pública i també des d’Urbanisme, ja s’està 
treballant en quant a marcar les directrius que hauria de tractar aquest Pla de 
Mobilitat, però sí que el posarem, com que la moció diu “de forma immediata”, 
doncs jo li dic el posarem, l’endegarem i el començarem a tirar endavant tan 
bon punt doncs des de Diputació se’ns digui que és viable aquest d’això, o bé 
que els pressupostos, quan tinguem pressupostos, ens ho permetin.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar el nostre vot favorable a la moció.  Coincidim en 
la necessitat que la nostra ciutat, tal com determina la legislació, requereix i en 
aquests moments doncs és evident que hi ha d’haver una reflexió global, 
serena també, tranquil·la, sobre la mobilitat de la nostra ciutat.  Ens agrada 
sentir doncs que ademés doncs ha de contemplar doncs un procés de consulta 
ciutadana, de treball obert.  I clar, en tot cas el que no m’ha quedat clar per les 
paraules de la regidora de... la senyora Glòria García, és en aquest sentit que, 
en el cas de que no rebéssim el 50% de la subvenció de la Diputació, voldria 
dir que no faríem el Pla de Mobilitat?  Vull dir, encara que no la tinguem, és 
suposadament que haurem de realitzar el Pla de Mobilitat, no?  No, és que 
m’ha semblat això, que si no hi havia la subvenció doncs... 
 
ALCALDESSA 
 
Ara li aclareix aquest concepte, en tot cas, la regidora. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Suposo que és que haurà de posar la totalitat en el pressupost de l’any vinent. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Exacte.  Disculpi, senyora Sánchez, és que potser no m’he explicat bé.  He dit 
que estàvem intentant aconseguir el 50% de la Diputació i sinó, quan 
tinguéssim pressupost, quedaria repercutit en el nou pressupost. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 



 

 
Per tant, el debat ja es pot fer immediatament. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, és que així ho ha dit la regidora. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Ja hi estem treballant. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Més paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  A veure, el grup de la Candidatura d’Unitat Popular, per una banda 
estem d’acord amb la necessitat d’un Pla de Mobilitat per a la ciutat, per alguns 
dels motius doncs que ja s’argumenten en la pròpia moció, i a més a més 
doncs perquè hi ha una llei que en principi ens obliga a fer-ho.  Ara bé, per una 
altra banda, aquest grup municipal ja fa temps que defensa que s’ha de fer un 
nou Pla General i creiem, com ja s’està posant de manifest, doncs que no som 
l’únic grup en aquet Ple, que hi ha altres grups doncs que ja obertament parlen 
d’aquesta modificació del Pla General, i bé, hem tingut alguna conversa amb 
l’Ajuntament i sembla, tal i com ha apuntat abans el regidor d’Urbanisme, 
doncs que des del propi govern també es comença a veure aquesta necessitat.  
Per tant, creiem que tot i que és necessari el Pla de Mobilitat, si es parteix a 
l’hora de fer aquest Pla d’algunes premises que vénen donades pel Pla 
General i després en el Pla General doncs varien, ja siguin edificabilitats, o 
varien altres tipus de punts que puguin afectar aquest Pla de Mobilitat, doncs 
podria ser una mica contradictori el fet de que ara gastem uns diners en això i 
que després, d’aquí quatre dies, doncs canviem algo més important, com pugui 
ser un Pla General, i que per tant un Pla de Mobilitat, que hauria de ser un Pla 
a mig i llarg plaç, doncs ens duri ben poc. 
 
Per tant, com diem, tot i entendre la necessitat i també en el tema de la C-15, 
doncs que creiem que pot fer variar de forma important la mobilitat a la nostra 
ciutat, pel fet de que la moció parla de “en el temps més breu possible”, doncs 
creiem que potser la millor opció no seria en aquest temps més breu possible, 
sinó fer-ho conjuntament amb la modificació del Pla General.  Gràcies. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Independentment, diguem-ne, de les 
consideracions al marge del que estrictament votem, que és l’encàrrec d’un Pla 
de Mobilitat, sí que estem convençuts doncs que això, ho havíem dit també en 
la persona d’aquest regidor quan tenia responsabilitats de mobilitat fa uns 
mesos, que passats els anys de transformació intensa de la ciutat, i 
especialment del seu centre, ara sí, sens dubte, és el moment de fer un Pla de 
Mobilitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell. 
 
Jo també, com a govern, només per matisar breument les paraules del senyor 
Font.  Podem discutir sobre si ara és el moment o no de fer una revisió de Pla 
General, ara, el govern també compartim que en aquests moments és 
necessari fer un Pla de Mobilitat. Només volia deixar clar aquest 
posicionament. 
 
Si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i amb 
l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (19) 
  Abstencions: CUP (3) 
 

  17. MOCIÓ DEL PP DE SUPORT ALS EMPRENEDORS. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passaríem a la propera moció, que és la moció del Partit Popular de 
suport als emprenedors. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 



 

La nostra ciutat, com altres ciutats catalanes i espanyoles, travessa una greu 
situació amb ocasió de la crisi. Concretament, són ja més de 6.500 els 
treballadors que es troben a l’atur. 
 
Diferents veus apunten a que la situació de crisi a la nostra comarca pot 
allargar-se més que a altres comarques catalanes, degut a una certa manca 
d’iniciatives empresarials. En aquesta situació, algunes persones que es troben 
en aquesta situació podrien optar per l’autoocupació, la qual cosa representa 
un pas sovint difícil i exempt de riscos.  
 
A les ordenances fiscals aprovades per a l’exercici 2012, s’han inclòs ja 
algunes iniciatives de suport als emprenedors i a la autoocupació. 
 
D’altra banda, la iniciativa municipal, a través de Promoció Industrial de 
Vilanova, SAM, ha construït un total de 42 naus industrials al polígon Santa 
Magdalena de la nostra ciutat, de les quals només unes poques han estat 
venudes o llogades, de manera que queda una quantitat important de naus 
lliures, algunes de les quals podrien dedicar-se, ni que fos de forma transitòria, 
a ajudar persones que poden trobar en l’autoocupació no només una forma de 
sortir de la situació d’atur, sinó també a generar alguns llocs de treball.  
 
En aquest sentit seria una bona iniciativa que aquest ajuntament pogués donar 
suport als emprenedors, estudiant un conjunt de mesures de suport, entre les 
quals hi podria haver la cessió temporal d’una nau industrial que, amb un cost 
mínim per a l’administració municipal, es pogués posar a disposició d’aquells 
aturats que disposessin d’un projecte d’autoocupació. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Instar l’equip de Govern Municipal a estudiar les mesures de suport, 
a més de les ja incloses en les ordenances fiscals, que es podrien atorgar a 
aquells aturats de la ciutat que disposessin d’un projecte d’autoocupació.  
 
SEGON. Posar a disposició d’aquests projectes, mitjançant un concurs públic, 
un nombre determinat, i per un temps també determinat, de les naus de les 
que PIVSAM disposa al polígon Santa Magdalena.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 



 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies.  Bueno, naltros, el nostre grup, el grup municipal del Partit 
Popular, bueno, amb el discurs que darrerament hem estat parlant i degut a la 
situació que ja ha sigut debatida en aquest Ple avui de la situació de PIVSAM, i 
de que de tots és coneguda aquelles naus que estan buides al Polígon de 
Santa Magdalena, i sempre amb hem buscat la iniciativa i la creació de noves 
empreses i de nous llocs de treball per a emprenedors, voldríem doncs que 
s’aprovés aquesta moció per tal de que aquestes naus que estan 
desocupades, sense ús, siguin llogades mitjançant concurs i mitjançant un 
preu assequible.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Senyora Rodríguez, en nom del govern 
doncs agrair-los que hagin presentat aquesta moció, una moció que el govern 
doncs comparteix tant en l’esperit com en els acords que manifesta.  
Específicament doncs per la situació complicada d’atur que viu la nostra ciutat, 
emmarcada dins d’una comarca del Garraf, que sembla doncs que veu com les 
xifres d’atur no tan sols milloren sinó que s’estanquen, mentres en altres espais 
doncs del país sembla que sí que es comença a produir una certa recuperació. 
 
És per això que el govern entén doncs que s’han d’intentar des de 
l’administració, per més diguem local que sigui, totes aquelles accions que 
estiguin al nostre abast, tant des d’un punt de vista del foment de la 
contractació de nova mà d’obra per part de les empreses que hi puguin haver a 
la ciutat, com des de l’atracció i creació doncs de noves inversions i doncs de 
noves inversions que vinguin de fora de la ciutat, però també especialment des 
del recolzament en aquelles iniciatives empresarials que puguin venir doncs de 
la mà d’autònoms, de joves emprenedors, de persones que decideixen doncs 
tirar endavant el seu propi projecte empresarial. 
 
És per això doncs que els manifestem el recolzament en aquesta moció, 
aprofitant doncs també per exposar que la sensibilitat del govern en aquesta 
qüestió és diguem coneguda, i que en tota la redacció diguem del nou 
organigrama municipal i doncs de l’adequació de les funcions que entenem 
que ha de fer aquest Ajuntament, des de la Regidoria de Promoció Econòmica 
estem bastint doncs tot un departament del que podria ser doncs d’empresa i 
d’atenció a l’emprenedor, a mode doncs de donar tota una prestació integral i 
d’atenció en aquelles persones que sàpiguen que tinguin doncs potser una 



 

finestreta única, tant des del punt de vista doncs d’atracció i de creació de nova 
ocupació, com també del seguiment en aquelles doncs empreses, 
especialment les PIMEs, que estiguin a la nostra ciutat. 
 
És per tot això doncs que els hi anunciem el vot favorable a la moció, 
concretament en el punt número 1, i pel que fa al punt número 2, doncs 
compartim també el fons, els demanaríem que al final del redactat poguéssim 
incorporar doncs una esmena de modificació, d’addició, jo diria, que sigui 
doncs d’acord amb els termes que estableixi el Consell d’Administració de 
l’empresa PIVSAM, eh?  Entenem que aquest haurà de ser un treball doncs 
que es detalli més enllà doncs per quins tempos, en quines determinades 
condicions doncs de lloguer, etc., i que per tant el que hauríem de fer és fer-li 
l’encàrrec a l’empresa municipal PIVSAM perquè ella ens detalli una mica més 
com tot plegat ho podríem ordenar.  Moltes gràcies senyora Rodríguez, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyora Rodríguez, sobre aquest afegit. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
No, simplement perquè acceptem la transacció proposada pel govern.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Pues per tant la transacció seria afegir al punt 2: “d’acord 
amb els termes que es concretin des de l’empresa municipal PIVSAM.” 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per manifestar el nostre vot favorable a la proposta de la moció i 
evidentment amb la transacció que ha fet el govern, doncs, que estem d’acord.  
Tot allò que es pugui fer en aquest cas per activar la nostra ciutat en activitat 
econòmica i buscar suports i recursos, i en aquest sentit doncs la disponibilitat 
d’aquestes naus crec que és adient doncs buscar alternatives, i en aquest 
sentit la proposta ens sembla adient. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Arrufat. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
Diverses consideracions.  La primera, és cert que tenim naus de PIVSAM 
buides, ha estat sempre un sense sentit, però també cal observar, i per això cal 
observar-ho també des de PIVSAM, que aquest... en les darreres setmanes se 
n’han llogat tres i per tant, de les vuit que hi havia en lloguer la meitat ara ja 
estan en funcionament.  Hem d’anar amb compte què donem, a quin preu de 
patrimoni públic, i més en la situació delicada de la PIVSAM, en la qual en el 
seu pla de viabilitat s’hi contempla justament els ingressos que haurien de 
provenir per part d’aquestes naus.  Que en són unes quantes de buides, però 
que no en són dos milions de naus buides, que són unes determinades que 
poden en determinat moment ser l’espai necessari per a empreses que es 
vulguin instal·lar o ampliar a la nostra ciutat, i que a més a més, per la dimensió 
que tenen un projecte d’autoocupació que s’hi vulgui instal·lar ha de ser un 
projecte d’autoocupació molt gran per poder aprofitar les naus en el seu 
conjunt.  Per tant, alerta, parlem doncs des de PIVSAM quina és la viabilitat de 
tirar això, en quines naus, de quines dimensions han de ser les naus perquè 
puguin ser viables per a un projecte d’autoocupació, les pugui ocupar 
plenament, eh?, perquè les naus de PIVSAM algunes són doncs ben grosses i 
esperen altres empreses... altre tipus d’empreses o altres dimensions.   
 
El primer punt.  Home, nosaltres, sentint-ho molt, no podem passar per alt 
l’observació de que és prou abstracte el punt i prou inconcret i aporta prou poc 
el primer punt, com perquè ens faci pensar que es presenta per generar un 
titular.  Però que darrere no hi ha hagut cap treball, ni cap proposta concreta, ni 
cap rigor en dir com podem ajudar els projectes d’autoocupació, sinó que el 
govern estudiï mesures perquè l’economia tiri endavant.  Però així ens hi 
podem tirar tots els plens.  De fet, en els darrers plens el Partit Popular ja ha 
presentat mocions, a cada Ple doncs una, per poder generar justament en 
cada Ple doncs un titular que vagi en aquesta línia, en la línia de: el Partit 
Popular dóna suport als emprenedors, el Partit Popular dóna suport als 
emprenedors, i crec que a l’altre també va ser el Partit Popular que dóna suport 
als emprenedors.  Per tant, nosaltres demanaríem una mica de rigor a l’hora de 
presentar propostes, perquè la situació és prou greu com perquè ens 
arromanguem tots i fem propostes concretes. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez.  Senyor Rodríguez, si li sembla bé 
acabem primer la ronda, acabem la ronda i llavors li passo amb vostè 
directament, si no li sap greu. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 



 

 
Es perd el fil de la intervenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí?  Vinga, pues senyor Rodríguez. 
  
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, simplement per deixar constància que hi han grups que es preocupen de la 
manca de llocs de treball a la ciutat i altres que es preocupen de penjar 
banderes o canviar fotos del rei.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas per posicionar el nostre grup i una mica també en la línia que 
comentava el senyor, el senyor Arrufat, no?  Nosaltres el que proposaríem 
respecte aquesta moció és que el govern es comprometés a en un calendari 
determinat, una data determinada, un temps determinat, que es comprometi a 
presentar una proposta respecte aquests dos punts, un respecte al paquet de 
mesures que proposa pel foment de l’emprenedoria, i un altre respecte a 
l’objecte del segon punt, que és lo de les naus de la PIVSAM, no?  Una mica 
com i de quina manera, en quines condicions, i el que és molt important també, 
per a quin tipus d’activitat, és a dir, quines activitats es podrien incloure en 
aquest paquet i quines no, no?  En tot cas jo el que demanaria és precisament 
això al govern, que en una data determinada, en un calendari determinat doncs 
pugui presentar a la comisió informativa corresponent aquestes dues... aquesta 
proposta: el paquet de mesures i quines seran les condicions, terminis, plec de 
condicions, com i de quina manera, i sobretot també quin tipus d’activitat.   
 
I respecte al projecte d’autoocupació, el que sí que en tot cas demanaríem, en 
la mesura que sigui possible, que aquests projectes d’autoocupació tinguin 
algun lligam amb l’Oficina d’Iniciatives Econòmiques, no?  En tant i en quant 
doncs que pots donar una certa garantia de solvència o de viabilitat del 
projecte, no?  Però en tot cas és una idea que apunto i que en el paquet de 
mesures que el govern entenc que presentarà, doncs que en tot cas la tingui... 
ho tingui present. 
 
ALCALDESSA 
 



 

Molt bé, gràcies.  El senyor Figueras, per tots els... un parell de punts. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Jo crec que totes les aportacions fetes són 
benvingudes.  Primer, senyor Arrufat, diguem, un dels objectius del govern és 
donar sortida en aquests moments en un seguit de naus que no tenen utilitat i 
que no representen cap ingrés, ni per a l’empresa PIVSAM ni per a 
l’Ajuntament.  És precisament per això que hem demanat al grup Popular que 
ens posin aquest afegit, en el sentit de determinar, és a dir, això ho podrem fer 
en tant i en quant les naus estiguin encara disponi... diguem buides, sense que 
l’hagi comprat ni llogat ningú, i a més a més doncs ens permetrà també a 
determinar quin preu durant quins terminis, no?  També fins i tot, vinculat 
doncs no cal que diguem una nau vagi a un projecte, sinó que possiblement 
puguem encabir dintre un mateix espai diverses ini... petites iniciatives i em 
remeto doncs per exemple a l’elevada demanda que ja està havent 
darrerament en tot el projecte de co-work a Neàpolis, que també en un 
determinat moment doncs quedarà petit i que per tant possiblement aquests 
puguin ser, no?, espais doncs que degudament adequats puguin donar sortida 
a aquestes demandes dels nous emprenedors. 
 
Respecte al calendari, senyor Ruiz.  Doncs també completament d’acord.  Sap 
que el govern està acabant de perfilar un Pla de Mandat, que entre d’altres 
doncs inclou mesures també en la línia de la creació de llocs de treball, de 
cerca d’inversions i de, per tant, doncs d’iniciatives en la línia d’augmentar 
l’activitat econòmica, que doncs d’aquí poc quedarà doncs no només aprovat, 
sinó escrit públicament.  I finalment, per acabar, doncs en la línia també del 
que argumentaven, no només hem de treballar conjuntament amb el servei 
d’iniciatives de la Mancomunitat, sinó també amb tota la feina que està doncs 
aprovant-se aquests dies en el si de l’Agència Comarcal del NODE i que crec 
que doncs serà un element important, sobretot a mitjà i llarg termini, de la 
iniciativa empresarial que es pugui generar a la ciutat.  Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Per tant, si no hi han més paraules, 
passaríem a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els 
vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (19) 
  Abstencions: CUP (3) 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar l’equip de Govern Municipal a estudiar les mesures de suport, 
a més de les ja incloses en les ordenances fiscals, que es podrien atorgar a 
aquells aturats de la ciutat que disposessin d’un projecte d’autoocupació.  
 
SEGON. Posar a disposició d’aquests projectes, mitjançant un concurs públic, 
un nombre determinat, i per un temps també determinat, de les naus de les 
que PIVSAM disposa al polígon Santa Magdalena, d’acord amb els termes que 
estableixi el Consell d’Administració de l’empresa PIVSAM.” 
 
 

  18. MOCIÓ DEL PP SOBRE EL MANTENIMENT DEL MOBILIARI 
URBÀ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la moció número 18, del PP, sobre el 
manteniment del mobiliari urbà.  Senyor secretari.... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El correcte manteniment del mobiliari urbà es una obligació que tot Ajuntament 
ha d’atendre de forma contínua i eficient. 
 
Aquest manteniment és essencial per dotar la ciutat d’una qualitat i en molts 
casos fins i tot de garantir la seguretat dels ciutadans. 
 
El Grup municipal del PP hem observat que aquest manteniment del mobiliari 
urbà no funciona com seria de desitjar, especialment en zones que encara que 
siguin menys transitades, han de gaudir d’aquest servei en una intensitat 
similar. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“Instar l’equip de Govern Municipal a adoptar les mesures necessàries per 
millorar el manteniment del mobiliari urbà.” 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, moltes gràcies senyora alcaldessa.  Com tots podem compartir, una de les 
tasques quotidianes i diàries que ha de fer l’Ajuntament és mantenir el mobiliari 
urbà, mantenir-lo correctament i mantenir-lo amb una certa qualitat, no?, i amb 
una certa imatge. 
 
Això, per una banda, perquè clar, per la comoditat i el benestar dels ciutadans, 
aquest nivell, no?, i aquesta qualitat que desitgem i que ens serveix 
d’aparador, no?, i fins i tot a vegades també per la seguretat dels ciutadans, 
perquè a vegades també no és un problema només d’imatge, sinó també fins i 
tot de seguretat. 
 
Nosaltres hem detectat que n’hi han deficiències, i greus alguna d’elles, a la 
ciutat i amb això no volem culpabilitzar ni aquest govern ni l’anterior, lo que 
volem són solucions, no?  Però sí que és veritat que hem de donar solució 
perquè si és veritat de que a vegades a instal·lacions privades demanem unes 
condicions, aquestes condicions les hem de... primer les ha de complir aquest 
Ajuntament.  És difícil expressar només amb paraules lo que els hi pretenc dir.  
Ja dic, no... això no és una denúncia contra aquest govern, contra l’altre, 
només volem solucions, però podríem dir moltes, eh?, però quan es parla de 
coses que posen en risc la seguretat física dels ciutadans, a vegades sembla 
que s’exagera, no?, però podem trobar que n’hi han bancs a places com a 
l’avinguda Montseny, per exemple, al final de tot, que n’hi han uns bancs que 
estan en un estat una mica deplorable i bueno, per efectes de que consti en 
acta, són bancs que de fet es veuen, surten els ferros on teòricament s’hauria 
de sentar gent, surt el ferro de l’estructura, per exemple.  És a una zona 
infantil, on juguen els nens.  No és l’únic que està en mal estat, això és un 
exemple.  Tampoc no vull dir que tota la ciutat estigui així, però sí que es 
donen aquestes deficiències, i el que volem amb aquesta moció és d’alguna 
manera veure si podem establir algun protocol per detectar aquestes 
deficiències a temps i salvaguardar-les.  Ja dic, no vull crear alarmisme, no... 
això tampoc és una cosa que estigui plena la ciutadania, però sí que és veritat 
que hem vist aquest problema.  Una problemàtica que es dóna sobretot en 
zones, en llocs on és... llocs pot transitats pels vilanovins, que potser és part 
del problema: al centre tot està molt bé, però a zones ja poc transitades de la 
perifèria, o fins i tot a prop del centre, però no tan transitades, es donen 
problemes com aquest que hauríem de resoldre, per això demanem el vot a 
favor en aquesta moció. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  El senyor Álvarez fa molt bé de no voler cridar 
l’alarmisme, perquè no hi ha una situació alarmant en aquest aspecte.  Doncs li 
agraeixo el que no cridi a l’alarmisme.   
 
Aviam, per posicionar el govern, votarem a favor de la moció.  Però seria més 
adient dir: “continuar adoptant les mesures”, perquè qualsevol govern, no 
aquest ara, sinó qualsevol govern el que vol és una ciutat en òptimes 
condicions i amb un mobiliari urbà i tot en perfectes condicions perquè la 
ciutadania ho pugui gaudir.  Ara, hem de fer també una reflexió, Vilanova ha 
crescut molt i veritablement cada cop té més espais o més zones lúdiques, 
amb mobiliari instal·lat, i el manteniment doncs és difícil i costós, i com molt bé 
vostè ha dit no són les zones, no cèntriques, sinó a les zones més utilitzades 
per la ciutadania, sinó són espais en què potser no hi ha una intensificació o un 
ús molt sovint o molt actiu per part de la ciutadania on aquests espais es 
degraden més, i es degraden més per l’alt índex de vandalisme que té aquesta 
ciutat, i llavors el govern fa tot el que pot i evidentment atén a totes les 
demandes que li arriben.  Home, jo li hagués agraït que aquestes fotos ens les 
hagués ensenyat en una Comissió Informativa i ara potser ja estarien arreglats 
aquests bancs.  Prenc nota i passaré la informació als tècnics. 
 
Clar, el govern ja té les persones que li passen informació, però clar, si algú 
detecta doncs un mobiliari urbà, un banc, una paperera o qualsevol altre 
element que pot ser perillós, home, el que s’ha de fer és notificar-ho l’abans 
possible perquè els serveis municipals ho puguin reparar.  Nosaltres votarem a 
favor, i clar, tinguem en compte també la disponibilitat pressupostària, perquè 
tot això es fa amb la brigada que tenim, que no podem dimensionar més per 
raons econòmiques, i amb la capacitat que tenim econòmica d’anar reparant o 
anar substituint aquest mobiliari.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Obrim un torn de paraules, eh?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Com no pot ser d’altra manera, i doncs crec que l’expresió que és “continuar 
treballant” o “instar l’equip de govern per adoptar mesures per anar millorant 



 

qualsevol aspecte del treball, de la vida municipal”, doncs crec que s’ha de 
posicionar doncs favorablement, no?  En aquest sentit crec que l’aspecte del 
manteniment del mobiliari urbà és una necessitat.  Coincidirem després en el 
debat pressupostari respecte les necessitats pressupostàries d’aquest o no, 
llavors veurem si està en prioritat o no prioritat.  Però en tot cas sí que crec que 
hi ha una reflexió, i en aquest sentit sí que en algun espai de la Comisió 
Informativa poder parlar i en el sentit d’una cosa que s’apuntava, zones 
possiblement insegures, moltes vegades poc il·luminades, i en aquest sentit sí 
que hauríem de fer algunes reflexions o treball per treballar sobre el concepte 
de quin tipus de mobiliari és més adequat.  Ja no parlo tant de manteniment, 
sinó de paisatge urbà.  És cert que hi han... segurament que hi han dèficits en 
algunes de les zones, sobre l’acabament d’aquests espais, i sobretot 
manifestament per garantir que a vegades la lluita contra el vandalisme, la 
lluita contra l’incivisme no és exclusivament una qüestió de persecució o 
norma, sinó també de configuració del propi espai urbà, de configuració del 
propi diseny del mobiliari urbà i de sensació i percepció que rep la ciutadania 
d’aquests espais.  I crec que en aquest sentit sí que hem de treballar en 
aquesta millora.  No és tant el manteniment sinó sobre el concepte de 
paisatge, d’espais, de racons que té la nostra ciutat, que millorin la percepció 
que té la ciutadania i per tant garanteixin doncs que realment els cuidem, els 
gaudim i participem d’ells. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, és evident que cada grup es preocupa pel que creu convenient 
per a la ciutadania, no?, per això ens dediquem unes hores per treballar-hi, no?  
No ens enfadem, vaja, no estic dient res de l’altre món. 
 
En el seu cas, en el seu cas especialment, doncs com ja ha comentat el meu 
company de partit, doncs s’han tractat diverses mocions al respecte doncs de 
la senyalització, la semaforització, la via urbana en general, totalment 
respectable, però en tot cas són apreciacions subjectives, no?, que es tenen.  
Per a uns la ciutat està més o menys neta, es podria millorar, més o menys 
ben mantinguda en aquest cas, si parlem del mobiliari urbà. I en aquest cas 
han concretat, no?, a través d’una fotografia doncs d’un banc específicament i 
doncs a tall d’exemple.  Però vaja, com ha dit també la regidora García, si no 
es vol crear alarmisme no es porta una fotografia en un Ple, sinó que es porta 
en una Comisió Informativa i s’informa en tot cas d’allò que s’hagi vist, allò que 
s’hagi percatat, no?, cada grup.  Creiem que aquest tipus de mocions, abans 
de dur-se en aquest... en el si d’un Ple, doncs en tot cas es podrien treballar 



 

anteriorment en aquestes comisions i per tant el sentit del nostre vot serà 
d’abstenir-nos, perquè entenem que aquest no és l’espai per portar fins aquí un 
debat d’aquest tipus. 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas per posicionar el nostre vot favorable, perquè, senyora Glòria 
García, em sembla que és la mateixa intervenció que vaig fer jo a una moció 
que vostès van presentar respecte l’estat de certs llocs infantils, amb fotos 
incloses.  Per tant, els felicito i en tot cas dir que votarem favorablement a la 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí... no recordo la moció amb fotos, però sí recordo la seva intervenció, senyor 
Ruiz, amb tot un... que semblava un... tota una llista de coses i actuacions 
fetes al carrer que jo m’he evitat fer perquè no tocava.  És veritat que cadascú 
prioritza en funció del que... i potser com que aquesta regidora és la 
responsable del mobiliari urbà doncs és per això que doncs que està una mica 
doncs conscienciada i diu que necessita partida pressupostària per fer-ho.  És 
veritat, s’ha de prioritzar. 
 
I té raó, senyora Iolanda, eh?, senyora Sánchez, perdó.  Potser ens hauríem 
de replantejar els espais públics i potser no tot han de ser places i no tot han 
de tenir mobiliari urbà, sinó que podríem fer altre tipus d’equipaments o inclús 
fer com fan a tot Europa d’anar tancant els parcs per la nit, amb un estalvi de 
llum considerable, i evidentment un manteniment molt menys costós.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, per tant passaríem a la votació de... transaccions? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 



 

No, jo he dit que acceptava la moció, eh?, que votàvem a favor, eh?  No, no hi 
ha transacció. 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
S’aprova tal qual.  La regidora com ha fet diverses observacions sobre la 
necessitat de tenir suficient partida pressupostària, entre d’altres, però no ha 
alterat l’acord.  Per tant, votaríem la moció tal com està.   
 
Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els 
vots a favor de tots els grups i l’abstenció de la Candidatura d’Unitat Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (19) 
   Abstencions: CUP (3) 
 

  19. MOCIÓ DEL PSC PER DECLARAR VILANOVA I LA GELTRÚ 
ACTIVA EN LA PREVENCIÓ DELS DESNONAMENTS I LA 
DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE. 

 
ALCALDESSA 
 
La següent moció és la número 19, i és moció del PSC per declarar Vilanova i 
la Geltrú activa en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a 
l’habitatge.   
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent. 
 
Donat que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar 
préstec per damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que 
comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada 
vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobre 
endeutaments privats més alts del món. 
 
Donat que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu 
que a Catalunya els anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 
execucions hipotecàries. 
 



 

Donat que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament 
s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna 
financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s'inicia el 
procés d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de I'immoble. Si la 
subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi succeeix en el 
90% del casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s'adjudica l’habitatge pel 
50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, 
més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació 
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc., així com 
embargaments als avalistes. És a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers 
de famílies i persones s'enfronten a una condemna financera de per vida que 
es tradueix en una condemna a l'exclusió social i a l’economia submergida. 
 
Donat que aquesta legislació que permet que les entitats financeres 
s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és 
anòmala i no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre 
entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els 
contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que 
es va comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en 
les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que 
ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules "terra". 
 
Donat que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part 
més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en 
bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten 
dels impostos i pressupostos públics, sense haver d'assumir cap 
responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de 
beneficis anuals. 
 
Donat que estem davant d'un conflicte social que cada dia afecta a més 
famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un 
moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les 
persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda, 
 
Donat que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials 
estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura 
de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat 
del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor. 
 
Donat que en un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de 
Lizarra i recentment l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat una resolució 
en la qual considera "suficient" la devolució d'una propietat per cancel·lar un 



 

deute contret amb una entitat bancària i que ha considerat la pretensió de 
cobrar més enllà del valor de la propietat com a "moralment rebutjable". Amb 
aquesta resolució judicial queda obertament qüestionada la Llei hipotecària 
espanyola, que no preveu el dret de dació per a algú que no pot pagar la 
hipoteca. 
 
Donat que aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una 
de les peticions més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de 
titulars d’hipoteques, amb l’esperança que es modifiqui la normativa actual i, 
com passa en d'altres països, es pugui saldar el deute amb el retorn del bé 
hipotecat. 
 
Considerant que tot el que aquí s'ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, 
doncs el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en 
I'article 47 de la Constitució espanyola. 
 
Però també a I'article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al 
compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en I'article 
24, que garanteix la tutela judicial. 
 
Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per 
l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre 
altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment 
a partir de la seva Observació General número 4 -que concreta el contingut del 
dret a un habitatge adequat- i l'Observació General número 7 -que defineix els 
desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del dret a 
l’habitatge. 
 
Considerant que tot el que aquí s'ha exposat depèn bàsicament d'una 
normativa de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es 
concreten en l’àmbit municipal, perquè són els ajuntaments on s'adrecen 
majoritàriament les persones i famílies afectades en cerca d'ajuda. Així, els 
ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè 
es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè 
en ple context de crisi i fortes retallades socials, quan els recursos són més 
escassos que mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies 
empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva l’individu o família de tota 
residència, i que, a la vegada, la manca de residència exclou de tota via 
administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les 
persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment. 



 

 
Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els 
desnonaments -encara més quan suposen el manteniment d'un deute en forma 
de condemna financera- impliquen alts nivells d'inseguretat i considerant que 
els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els drets dels seus 
ciutadans. 
 
Considerant que hi ha en procés el Projecte de Modificació de la Llei de 
Promoció de l'Activitat Econòmica (que inclou la reforma de la Llei 18/2007, de 
l’habitatge), i que caldria que contemplés alguns aspectes importants pel que 
fa a la garantia del propi Dret a l’Habitatge. 
 
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Declarar Vilanova i la Geltrú com a ciutat activa i compromesa en la 
prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret 
a l’habitatge. 
 
SEGON. Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com vénen proposant la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una 
modificació de la regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en 
pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc 
executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, 
més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres 
països de la UE o als EEUU. A més ha de garantir també, amb efectes 
retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el desnonament 
en el marc d'una execució hipotecària. 
 
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o implementar 
les mesures necessàries per paralitzar el desnonaments de les famílies i 
persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers 
de desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter d’urgència mesures 
destinades a que els milers de pisos buits d'aquests embargaments siguin 
posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i 
sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renda 
familiar disponible. 
 
QUART. Més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat 
de Catalunya,  
 

a)  Continuar impulsant activament l’atenció i els serveis que des de 
l’Oficina Local d’Habitatge es realitzen tant pel que fa a la gestió 



 

d’intermeciadió de la Borsa de Lloguer Social, com a la tramitació dels 
ajuts de la Generalitat a l’habitatge. 

b)  Establir un protocol d'actuació d’urgència per donar suport i acompanyar 
en tot allò que sigui possible les famílies desnonades. 

c)  Reforçar la coordinació entre els serveis d'habitatge i serveis socials 
municipals per a disposar d’informació acurada de la realitat. 

d)  Informar sobre el servei que ofereix l’oficina Ofideute de la Generalitat 
de Catalunya en matèria d'assessorament legal i mediació amb les 
entitats bancàries per trobar alternatives que no comportin la negació 
del dret a l’habitatge. 

e)  Promoure una comissió municipal de seguiment dels desnonaments, 
formada pel govern, grups municipals i amb la inclusió dels agents 
jurídics, socials, afectats i consumidors i del tercer sector i les entitats 
bancàries de la ciutat. Aquesta comissió haurà de vetllar pel compliment 
del protocol d’actuació d’urgència i impulsar mesures amb caràcter 
preventiu per evitar situacions d’exclusió social. 

f)  Promoure els acords amb les entitats bancàries de la ciutat per tal que 
aportin les dades dels habitatges buits provinents dels desnonaments, 
així com altre habitatge buit que disposen, amb la finalitat de poder 
mediar per a incorporar-los dins les borses de lloguer social. 

  
CINQUÈ. Sol·licitar la col·laboració dels Jutjats de Vilanova i la Geltrú a fi i 
efecte que ens facin arribar de forma periòdica una relació del nombre de 
procediments de desnonament finalitzats amb sentència estimatòria del mateix 
durant el present any, així com el nombre de procediments de desnonaments 
presentats i pendents de resolució fins a la data al municipi. 
 
SISÈ. Manifestar que considerem abusives les clàusules que en el contracte 
hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable 
contractat. 
 
SETÈ. Estudiar les possibilitats legals per a impulsar la inclusió en el Registre 
de Sol·licitants d'habitatge social, amb caràcter de preferència a les persones 
afectades per desnonaments. 
 
VUITÈ. Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de 
Catalunya que prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de 
dotar els ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer 
front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es donen a 
ciutats i pobles de Catalunya. 
 
NOVÈ. Demanar que el Projecte de la Llei de Promoció de l'Activitat 
Econòmica (que inclou la reforma de la Llei 18/2007, de l’habitatge) tingui en 
consideració els següents punts: 



 

 
a)  No alterar les reserves de sòl per a la preservació de l’habitatge protegit. 
b)  Garantir la capacitat de l'Administració Local de poder continuar produint 

l’habitatge protegit. 
c)  Garantir la vigència del registre de sol·licituds de l’habitatge protegit que hi 

ha actualment. 
 
DESÈ. Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió d'Habitatge del Congrés 
dels Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya i als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca, a les associacions veïnals i a la Confederació d'Associacions Veïnals 
de Catalunya (CONFAVC).” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Disculpes per l’extensió de la moció.  Com saben, és un text –o si 
no ho saben, ja els ho explico-, és un text que prové de la plataforma d’afectats 
per hipoteques, que s’ha adaptat en aquest cas a Vilanova i la Geltrú.  
Malauradament la qüestió dels desnonaments continua sobre la taula i creiem 
que és més que mai necessari que s’incorpori a l’agenda política i a més a més 
de forma activa.  I no ens volem reiterar molt... no ens volem repetir molt en 
aquest debat perquè tot just fa un any algun altre grup municipal, no sé si 
recordo que era la CUP, havia portat alguna moció amb relació als 
desnonaments, i el que fem amb aquesta és establir tot un seguit de punts on 
el municipi també es pot... bueno, doncs mecanismes per actuar de forma 
preventiva i en qüestions de mediació en els temes de desnonaments. 
 
Com saben, el fons d’aquesta problemàtica es troba en múltiples factors, 
destacant el gran endeutament de les famílies per adquirir un habitatge, 
associat a un fàcil accés al crèdit.  Avui, amb una situació econòmica doncs 
molt complicada, ens trobem que hi ha en procés gairebé 40.000 execucions 
hipotecàries a l’any.  Un procés de comporta la pèrdua de l’habitatge per a 
moltes famílies i la condemna financera de per vida per també aquestes 
famílies, que arrosseguen el deute, els interessos i les costes judicials.   
 
Com saben, aquesta bombolla immobiliària que ha explotat i que formava part 
d’aquest cercle viciós on tots hem estat immersos, doncs afavoreix clarament 
la part de la banca, i no només perquè hi ha una legislació hipotecària que així 
ho permet, sinó també perquè molts cops s’ha abusat amb els contractes, amb 
les famílies, a través de clàusules abusives en aquests contractes.  El resultat 



 

de tot això és un milió d’habitatges buits a l’Estat i famílies expulsades del seu 
habitatge habitual.  I tot això en un Estat que, entre els seus principis rectors de 
la política social i econòmica, doncs té el dret a l’habitatge digne com una de 
les qüestions fonamentals.  I a més a més en un moment on l’Estat està 
rescatant a bancs amb sumes milionàries i on paradoxalment l’Estat no intervé 
en aquests principals actius que tenen els bancs, que són els habitatges buits, i 
que, per tant, no compleixen la funció social de la propietat. 
 
Per tot això, com ha llegit el secretari, doncs demanem al primer punt, que és 
la dació en pagament i la modificació de la regulació hipotecària en aquest 
sentit, i en segon lloc també demanem al govern de l’Estat aprovar una 
moratòria o implementar les mesures necessàries per paralitzar aquests 
desnonaments.   
 
I també, quan presentem aquesta moció, som conscients que des dels 
ajuntaments malauradament en aquest marc competencial doncs no tenen la 
competència d’habitatge de forma completa.  I precisament, al no disposar 
d’aquests mecanismes és molt difícil donar resposta a aquestes situacions, 
però sí que creiem que es poden donar des del punt de vista de la prevenció i 
de la mediació, per justament evitar qüestions d’exclusió social.  L’altre dia es 
presentava aquest informe municipal que s’ha treballat en matèria d’exclusió i 
un dels aspectes que destaca és que a Vilanova hi ha 1.300 llars amb més 
d’una família convivint.  Segurament són famílies que s’han trobat –no totes, 
evidentment, però algunes-, que es troben que mai havien assistit a... mai 
havien necessitat dels serveis socials, i o per desconeixement o per altres 
qüestions, doncs acaben acollits amb pisos de familiars o d’amics, o d’altres. 
 
I per tot això, i perquè creiem que el municipi ha de ser actiu, en el punt quart 
el que demanem és doncs potenciar els serveis de l’Oficina Local, a través de 
la borsa de mediació, que és un punt important que continuarem vetllant 
perquè funcioni realment.  Al punt b) de l’apartat quart hi ha una modificació 
que fem, existeix un protocol, el que fem és canviar la paraula “establir” per 
“reforçar” aquest protocol d’urgència.  A l’apartat c) el que fem, el que 
demanem és que els serveis d’habitatge i serveis socials vagin conjuntament 
en aquest camp, i també afegiríem –hi ha una mancança- que els serveis 
d’habitatge, serveis socials i també els jutjats que són coneixedors de les 
situacions dels desnonaments.  Sabem que és complicat, però creiem que hi 
ha mecanismes de relació amb l’administració de Justícia que podrien facilitar i 
que, per tant, doncs, caldria treballar en aquest sentit. 
 
Després també la qüestió d’informar de l’Ofideute, que és l’oficina de la 
Generalitat que existeix en aquest sentit, que crec que funciona i potser no té 
el grau de coneixença que hauria de tenir.  I els dos punts següents de l’apartat 
quart van molt relacionats amb aquesta actitud activa del municipi per tal de 



 

crear una Comisió Municipal que treballi en el tema dels desnonaments, 
formada per govern, grups municipals, els agents jurídics –llegeixo-, jutjats, 
socials, afectats, consumidors, per tal d’impulsar mesures amb caràcter 
preventiu en el tema dels desnonaments i treballar qualsevol aspecte que vagi 
en aquesta línia. 
 
Després hi ha un següent punt, que és, conscients de que els bancs tenen un 
gran parc d’habitatge buit en aquesta ciutat, com a la majoria de ciutats del 
país, el que demanem és una actitud també activa per part del govern, per part 
de l’Ajuntament, per seure amb els bancs i demanar i fer de mediació perquè 
aquest parc d’habitatges s’inclogui a la borsa de lloguer social. 
 
Després hi ha un... també el punt vuitè el retiraríem perquè hem parlat ara de... 
no, perdó, el punt novè, que és el demanar que el Projecte de Llei de promoció 
de l’activitat econòmica inclogui tot un seguit d’aspectes, el retirem perquè ja 
s’ha votat al Parlament i, per tant, seria... no seria normal que demanéssim un 
pronunciament al Parlament quan ja s’ha pronunciat.   
 
Per tot això, doncs els demano el vot a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
Sí, bona nit  (va bé això?, sí, ara sí...).  Molt bé, ja els hi avanço que amb les 
modificacions que ha incorporat el senyor Llobet, aquest grup votarà... aquest 
govern votarà a favor de la seva moció.  Però deixi’m fer una reflexió prèvia.  
Potser no seria adient en aquesta, estrictament en aquesta moció, però com a 
regidor de Serveis Socials i de Polítiques Socials d’aquest Ajuntament, sí 
m’agradaria doncs fer-la, no?  Ho dic perquè segurament en quatre mesos no 
aconseguirem doncs totes aquelles coses que en 12 anys no s’han pogut fer i 
que vostès han dit d’arreglar-les, però com ja portem una llista important de 
coses fetes en aquests quatre mesos, home, doncs agrair el fet de que els 
grups comencin a entendre que això no és un xiclet, eh?, que les polítiques 
socials i l’Ajuntament de Vilanova no és un xiclet.  Només ho dic a tall 
d’exemple en el sentit de que no sigui pas que estirem entre tots el xiclet –i no 
ho dic per aquesta moció en concret, sinó per totes les mocions que anem 
presentant, i que està molt bé que les presentem, i només faltaria-, però que 
recordin que l’Ajuntament té un pressupost, té una situació econòmica 
determinada, té unes prioritats que evidentment s’han de marcar i han de () 
pressupostàriament i que estaria bé que, entre tots, un cop fem el debat 
pressupostari, siguem capaços de marcar-les.  Ho dic perquè si estirem el 



 

xiclet massa, al final el trencarem.  I per tant això em preocupa, i entendran 
que com a regidor de Serveis Socials això em preocupa, eh?  I per tant ho volia 
traslladar des d’aquest punt de vista. 
 
Pel que fa referència a la moció, estic absolutament d’acord amb el que ha dit 
el senyor Llobet.  Només fer dos, dos matisos, i que hem de, jo crec, que 
vigilar.  En tot cas, quan parlem amb relació al tema dels desnonaments, és 
que no és... jo crec que hi han dos figures diferents, i crec que és bo que 
també doncs les puguem parlar dins del Ple.  Una és aquella... desnonament 
derivat d’un impagament hipotecari, o d’una persona que té una situació 
complicada amb la seva hipoteca i amb el banc, i una altra cosa és aquelles 
persones doncs que deixen de pagar, per exemple, el seu lloguer.  Per tant, 
està bé que incorporem doncs aquesta comisió.  Ho dic perquè també hi ha 
gent, en aquest poble alguna gent gran, que tenim detectada a Serveis Socials, 
que la seva... el seu sou o la seva forma de vida també són les rendes doncs 
que ha cobrat gràcies a que al llarg de la seva vida doncs ha estat capaç 
d’estalviar per tenir un altre habitatge a part del seu i que el té a lloguer.  I clar, 
si des de l’Ajuntament no som capaços d’equilibrar les dues coses, ajudar 
aquella gent que ja ho fan des de Serveis Socials, ja es fa des de Serveis 
Socials, doncs aquella gent -no tot el que s’hauria de fer, eh?, en tot cas-, tota 
aquella gent que es queda desnonada producte d’una hipoteca, ho hem de 
compensar també amb aquells propietaris, petits propietaris, no en aquest cas 
bancs, doncs que tenen en el lloguer també una forma de subsistir i que en 
aquest cas també des de l’Ajuntament hem de veure de no posar en risc la 
situació d’aquestes famílies. 
 
En tot cas, el govern estarà d’acord amb aquesta moció i la votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas per manifestar el nostre suport a la moció.  Bueno, bàsicament 
perquè era una moció que també havíem entrat conjuntament el grup 
d’Iniciativa, del PSC i la CUP també, doncs en el Consell Comarcal i que també 
va veure doncs el vist favorable. 
 
Crec que la moció –i dos reflexions-, la moció va en les dos línies que situava 
el regidor senyor Llobet.  Per un costat una, el tema de que s’avanci en 
legislació, que tinguem un canvi legislatiu i en aquest sentit que ens 
posicionem de forma activa intensament aquest Ple, aquest Consistori, perquè 
hi hagi un canvi legislatiu que permeti doncs que... bueno, que els bancs no es 



 

quedin els pisos pel tema de la hipoteca.  I per altra, una cosa clara i evident, 
que no suposa estirar més el xiclet pressupostari, crec que cap dels acords, en 
aquest sentit... i ho aclaria, d’aquesta moció no suposa estirar el xiclet 
pressupostari, sinó simplement que tècnica i crec que també políticament 
tinguem una mirada clara, activa, important sobre el tema, perquè primer 
prevenim i com a Ajuntament ens posem a la disposició d’intermediar des 
d’aquesta capacitat que tenim l’administració local, no? 
 
En aquest sentit es donaven les xifres a nivell general sobre el tema dels 
procediments. Jo tinc... i en aquest sentit sí que ho han passat des dels jutjats, 
el del Partit Judicial, les dades del 2010, i concretament fins a 30 del 9, de 
setembre, 30 de setembre, s’havien registrat 278 desnonaments i 250 
hipotecaris.  Per tant, és una xifra –ja és del Partit Judicial, per tant és la 
comarca, més la part de Castellet i la Gornal el que forma part del Partit 
Judicial-, bé, és una xifra important, és una xifra que estan darrere famílies, 
situacions, i per tant crec que aquest posar-nos clarament amb el canvi 
legislatiu i segona pròxims, com a Ajuntament, i en aquest sentit doncs agilitat 
tècnica i disposició total política. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, d’entrada evidentment el vot de la CUP serà a favor, ja ho ha dit el regidor 
Llobet.  La CUP ja vam presentar fa temps una moció.  No era de la Plataforma 
d’Afectats per Hipoteques, no venia de la Plataforma d’Afectats per Hipoteques 
però es va redactat aquí a Vilanova i la Geltrú, va passar a la Plataforma 
d’Afectats per Hipoteques, es va repartir en altres ajuntaments en el seu 
moment, que era un moment en què s’iniciaven de forma bastant massiva els 
desnonaments i les protestes per evitar desnonaments. 
 
Estem d’acord i entenem que hi ha un punt principal en aquesta moció, que és 
la creació de la Comissió d’Intermediació, que no sé si s’ha intentat amb èxit en 
algun ajuntament ja, amb èxit o no èxit, però en tot cas una Comissió 
d’Intermediació que no sé quins resultats pot tenir a l’hora de mediar, sobretot 
no tant amb els agents judicials, que no sé finalment què en podran treure, sinó 
amb els bancs sobretot, és a dir, posar-se amb els bancs a demana’ls-hi no 
només en aquells casos on es volen quedar el pis, sinó en aquells casos on 
tenen ja pisos buits, com es pot fer per augmentar el parc públic, el parc públic, 
el parc d’habitatge a lloguer social.   
 



 

Aquest, això és un acord important si es pren, perquè pot ser una política 
social de cost tendint a zero, eh?, no de cost molt elevat. Crear una Comissió 
d’Intermediació amb els bancs, en si mateix no comporta cap inversió, però 
que si es fa amb tacte i es fa amb gràcia i es fa amb intel·ligència pot 
comportar beneficis substantius a la ciutat.  Ara bé, dit això, i agraïm també la 
concreció de tot el contingut d’aquesta moció, etc., ho hem de dir perquè ens 
toca, perquè sinó alguns ens acabaran picant el crostó, és a dir, qui està 
governant l’Estat i que ha governat fins ara és el seu partit.  Clar, bueno, i és 
que ens acabaran dient de tot, vaja, si no diem en aquí que és, com a mínim, 
una actitud un tant hipòcrita, eh?  Clar home, venir a dir-nos aquí tota una sèrie 
de llistats i a comentar-nos que s’ha regalat diners als bancs, argumentar-nos-
ho, que ha fet el seu propi partit, i amb el que vostès òbviament discrepen 
obertament, però bueno, en qualsevol cas per a la persona normal això és una 
contradicció flagrant.  És a dir, és com a mínim una actitud... ho saben 
perfectament, altra cosa és que ho considerin correcte tenir un funcionament 
així.  No passa res, eh?, però nosaltres ho hem de dir, que el govern no ha 
estat governat per marcians ni per uranians, fins ara ha estat governat pel 
Partit Socialista.  I el Partit Socialista és el que ha obeït i ha aplicat una sèrie 
de mesures neoliberals que ens han portat a traslladar el deute privat dels 
bancs a dèficit públic, i que comporta ara retallades.  I això ho ha fet el Partit 
Socialista Obrer Espanyol, i vostès són representants aquí del Partit Socialista 
de Catalunya, home, i ens fan una anàlisi de la situació i ens proposen una 
sèrie de propostes a presentar a l’Estat, com si l’Estat fos alguna cosa que 
no... ni els va ni els ve... home, que clar que hi estem d’acord, totalment 
d’acord, i posem-nos-hi a treballar, però... a qui s’adrecen? I amb quina 
confiança i amb quina coherència s’adrecen presentant aquestes propostes?  
De veritat, és que ho hem de dir perquè sinó algú altre, bueno, de fet no algú 
altre, no tothom fora d’aquest Ple ho dirà. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, bueno, per posicionar favorablement el grup Popular amb aquesta moció.  
Compartim l’esperit, però sí que és veritat, crec que ha sigut el senyor Sánchez 
que ha dit: no, ara s’està treballant en una llei d’habitatge al Parlament de 
Catalunya -si no m’equivoco el senyor Rodríguez hi forma part d’aquella 
comisió-, crec que no som nosaltres els responsables de poder canviar 
aquesta situació i sí que la situació és molt trista, que es veia a venir, que 
ningú ha fet res durant aquest temps i ara, quan la situació esclata, ens salpica 
a tothom, és quan ens fiquem favorables, necessitem més polítiques socials 
sobre això.  Sí que el dret de la vivenda és un dret, però constitucional.  La 



 

Constitució diu que tenim dret a la vivenda, no a la propietat, això és el que 
estableix la Constitució i jo crec que és això el que els ajuntaments i les entitats 
locals tenen que treballar.  
 
I ja per últim, pues el tema de la separació de poders.  Jo sóc molt sensible 
amb aquestes coses i tinc molt clar doncs que ara estic a l’administració local i 
en altres llocs pues potser estic en un jutjat, però igualment ja vam votar 
favorablement al Consell Comarcal, tornarem a votar favorablement en 
l’Ajuntament.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només un parell de comentaris.  El primer al senyor Sánchez agrair-li molt 
especialment doncs que ens expliqui que el pressupost municipal no és 
il·limitat.  Jo, en aquest sentit, li aconsellaria també que el seu govern en 
comptes de votar que sí a totes les mocions i sistemàticament des de que és 
govern comprometent-se absolutament a tot el que proposa qualsevol grup de 
l’oposició, aquesta reflexió se la facin internament abans de votar les mocions.  
I no ens posin a nosaltres en el parany d’haver de comptar, diguem-ne, què és 
el que el govern municipal pot assumir o no pot assumir, però una reflexió en 
tot cas perquè a buen entendedor... oi? 
 
Dit això, nosaltres no som d’una secta, som d’un projecte polític, som d’un 
projecte polític... no, ja sé que no m’ho ha dit, eh?, només faltaria!  No, li dic jo, 
li dic jo, que no som d’una secta, som d’un projecte polític que té vocació 
majoritària, que és la socialdemocràcia.  I en el seu si tenim contradiccions, 
perquè no som clònics, tenim diferències, i les expresem, alguns públicament, 
aquestes discrepàncies, ara i sempre.  I això és el grup municipal socialista, 
que respecte a aquest tema té una opinió, i el govern de l’Estat ha fet coses 
que en la seva valoració global la puc compartir, i en coses no estic d’acord.  
O, és que tots estem segurs que podem afirmar que estem d’acord amb tot allò 
que fan i tota l’estona, tots els nostres representants homòlegs dels nostres 
respectius projectes polítics a tot arreu?  Doncs segurament no, i evidentment 
doncs nosaltres compartim alguns principis i els expresem aquí, i això no 
significa que jo m’hagi de menjar –perdoni l’expresió- tot allò que diu un altre 
company del Partit dels Socialistes a un altre lloc, o què digui un altre socialista 
d’algun altre indret.  Perquè posat a l’extrem, doncs els laboristes israelís, 
diguem-ne, doncs no he compartit mai les seves posicions, no?, i això no 
m’inhabilita per exemple per defensar algunes coses que he defensat amb 
relació a aquest tema.  Ho dic perquè, home, ens ha de permetre que nosaltres 



 

també tinguem el dret, diguem-ne, a defensar coses, carai, que a lo millor 
altres companys meus no han tingut l’encert, o la possibilitat de tirar-ho 
endavant allà on han governat.  Però ho dic sense més acritud que la 
d’expresar una mica la sorpresa de que davant d’una posició d’una cosa que 
nosaltres defensem, pues escolti, efectivament, hi han altres socialistes que 
han fet coses.  Tampoc comparteixo quan algú parla de la chica, de la grande, 
o quan parla d’Espanya segons de quina manera, però què, això m’inhabilita a 
mi per defensar les meves posicions polítiques i les dels meus companys, amb 
relació a la nostra ciutat?  Em sembla que seria caure en un parany que no és 
l’adequat. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Senyor Sánchez, per contestar els comentaris. 
 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, senyor Elena, només una cosa.  Segurament és que com –sense acritud 
tampoc, eh?-, com vostès estaven acostumats sistemàticament a votar en 
contra de les mocions que presentava l’oposició quan estàvem a l’oposició, 
segurament no les llegien vostès amb deteniment.  Nosaltres ho fem, les llegim 
amb deteniment i tenim claríssim allò que aprovem, allò que aprovem, i que 
sabem el que té després pressupostari i el que no.  No pateixi, vull dir que 
sumar, a hores d’ara, encara aquest govern en sap.  Ho dic perquè sumar 
també et permet sumar –i no voldria fer-ho, però és que ara em toca fer-ho, 
eh?-, sumar doncs home, si parlem de motxiles i de 12 anys de govern, doncs 
en quatre mesos, miri senyor Elena, li dic únicament perquè vostè doncs fagi 
reflexió, en aquests quatre mesos, entre d’altres coses –ho dic perquè com 
tothom busca titulars, ara el govern també en buscarà algun-, durant quatre 
mesos nosaltres hem aconseguit rebaixar el cost polític d’aquest Ajuntament, 
fer unes taxes més socials de les que hi havia, conseguir unes places d’una 
residència que estava tancada, acordar beneficis per a emprenedors, un PAM 
el més ràpid i més participatiu que s’havia fet fins ara.  No, ho dic perquè l’hem 
fet, hem fet el PAM.  Hem buscat una solució financera per a la PIVSAM, hem 
aconseguit patrulles conjuntes entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local.  
Encara no hem aconseguit canviar, senyora Sánchez, la situació urbanística de 
la ciutat, però deixi’ns temps que ja ho farem.  Però home, en quatre mesos 
efectius, déu n’hi do la feina que ha fet aquest Ajuntament.  Ho dic perquè si 
cal que fem repàs de les coses que es fan, nosaltres també les podem fer. 
 
 
ALCALDESSA 



 

 
Gràcies, senyor Sánchez.  Obriré un segon torn de paraules i li torno a passar 
amb vostè al final.  Gràcies, senyor Elena.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Dir una qüestió, és una puntualització.  En tot cas era sobre la intervenció que 
ha fet la regidora del grup municipal del PP, la senyora Carmen.  No ens hem 
trobat amb una situació i no tots hem actuat de la mateixa manera respecte 
doncs a la greu problemàtica que hi ha.  Vull dir, simplement recordar... doncs 
el PSOE s’ha comportat al govern de l’Estat com s’ha comportat i no ha fet el 
canvi legislatiu; nosaltres, el nostre grup porta i ha portat cada any del mandat 
anterior legislatiu una proposta perquè aquesta realitat legislativa canviés, i 
aquesta no ha canviat per les majories, evidentment del PSOE, també del PP i 
també de Convergència i Unió en el Congrés dels Diputats. Per tant, actua de 
la mateixa manera i no li ha preocupat aquesta situació de la mateixa manera.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Hi ha alguna paraula més?  Sinó havia demanat la paraula el 
senyor Elena.  Ja seria... acabem aquest torn de paraules. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Que no he vingut a fer intervencions de hooligan, ho dic de veritat. Escolti’m, 
felicitats, felicitats. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, gràcies a tots.  Passem, per tant, a la votació d’aquesta moció. 
 
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb les modificacions proposades, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents. 
 
El text de l’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Declarar Vilanova i la Geltrú com a ciutat activa i compromesa en la 
prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques, i en defensa del dret 
a l’habitatge. 
 
SEGON. Demanar al Govern de l’Estat que, tal i com vénen proposant la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una 



 

modificació de la regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en 
pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc 
executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, 
més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres 
països de la UE o als EEUU. A més ha de garantir també, amb efectes 
retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el desnonament 
en el marc d'una execució hipotecària. 
 
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a aprovar una moratòria o implementar 
les mesures necessàries per paralitzar el desnonaments de les famílies i 
persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers 
de desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter d’urgència mesures 
destinades a que els milers de pisos buits d'aquests embargaments siguin 
posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i 
sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renda 
familiar disponible. 
 
QUART. Més enllà de les mesures de competència estatal i de la Generalitat 
de Catalunya,  
 
a)  Continuar impulsant activament l’atenció i els serveis que des de l’Oficina 

Local d’Habitatge es realitzen tant pel que fa a la gestió d’intermeciadió de 
la Borsa de Lloguer Social, com a la tramitació dels ajuts de la Generalitat a 
l’habitatge. 

b)  Reforçar el protocol d'actuació d’urgència per donar suport i acompanyar en 
tot allò que sigui possible les famílies desnonades. 

c)  Reforçar la coordinació entre els serveis d'habitatge, serveis socials 
municipals i els jutjats que són coneixedors de les situacions dels 
desnonaments, per a disposar d’informació acurada de la realitat. 

d)  Informar sobre el servei que ofereix l’oficina Ofideute de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d'assessorament legal i mediació amb les entitats 
bancàries per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge. 

e)  Promoure una comissió municipal de seguiment dels desnonaments, 
formada pel govern, grups municipals i amb la inclusió dels agents jurídics, 
socials, afectats i consumidors i del tercer sector i les entitats bancàries de 
la ciutat. Aquesta comissió haurà de vetllar pel compliment del protocol 
d’actuació d’urgència i impulsar mesures amb caràcter preventiu per evitar 
situacions d’exclusió social. 

f)  Promoure els acords amb les entitats bancàries de la ciutat per tal que 
aportin les dades dels habitatges buits provinents dels desnonaments, així 
com altre habitatge buit que disposen, amb la finalitat de poder mediar per a 
incorporar-los dins les borses de lloguer social. 

  



 

CINQUÈ. Sol·licitar la col·laboració dels Jutjats de Vilanova i la Geltrú a fi i 
efecte que ens facin arribar de forma periòdica una relació del nombre de 
procediments de desnonament finalitzats amb sentència estimatòria del mateix 
durant el present any, així com el nombre de procediments de desnonaments 
presentats i pendents de resolució fins a la data al municipi. 
 
SISÈ. Manifestar que considerem abusives les clàusules que en el contracte 
hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable 
contractat. 
 
SETÈ. Estudiar les possibilitats legals per a impulsar la inclusió en el Registre 
de Sol·licitants d'habitatge social, amb caràcter de preferència a les persones 
afectades per desnonaments. 
 
VUITÈ. Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de 
Catalunya que prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de 
dotar els ajuntaments dels recursos econòmics i competències adients per fer 
front, amb garanties legals, al fenomen dels desnonaments que es donen a 
ciutats i pobles de Catalunya. 
 
NOVÈ. Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió d'Habitatge del Congrés 
dels Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de 
Catalunya i als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca, a les associacions veïnals i a la Confederació d'Associacions Veïnals 
de Catalunya (CONFAVC).” 
 
 

  21. MOCIÓ DE LA CUP PER IMPULSAR UN PROCÉS PARTICIPATIU 
SOBRE EL MODEL D’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció de la CUP per impulsar un 
procés participatiu sobre el model d’organització de la Festa Major de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Les manifestacions culturals amb més tradició a la nostra ciutat han estat 
impulsades històricament per la voluntat de persones implicades en el teixit 
associatiu local. Persones que, per mantenir tradicions, o bé per implicar-se en 



 

les activitats que enriqueixen el calendari vilanoví, destinen part del seu temps 
de lleure en iniciatives que gaudiran amb la resta de ciutadania. 
 
Des de l’any 1997, els pabordes han estat els encarregats de l’organització de 
la festa popular més important de la ciutat, junt al Carnaval: la Festa Major. 
Amb un any d’anticipació, set vilanovins i vilanovines s’encarreguen 
d’organitzar gran part dels actes que es celebraran durant l’estiu. A banda de 
programar concerts i activitats, han de confeccionar estratègies per recollir part 
dels diners que finançaran la Festa. 
 
Dels set pabordes, quatre són escollits entre les entitats culturals i tres són 
nomenats des de l’Ajuntament, a proposta dels grups polítics municipals. Un 
mètode que, tot i que ha funcionat durant quinze anys, també pot ser avaluat. 
Creiem que el model actual comença a donar símptomes de debilitat i de falta 
d’encaix amb la realitat de la Festa i les entitats que hi participen. 
 
Determinats organismes com els Pabordes o la comissió de protocol 
(coneguda popularment com a consell de savis), concebuts inicialment com a 
facilitadors de la participació, s’han girat en contra d’aquesta convertint-se en 
ens impermeables i difícils de ser fiscalitzats per la ciutadania o les entitats.  
De la mateixa manera que aquests veuen limitada la seva acció degut als 
marges difusos de les competències compartides amb la Regidoria de Cultura. 
 
D’altra banda, durant les darreres edicions s’han presentat dificultat en la 
inclusió d’activitats en el programa proposades per entitats de la ciutat. 
Aquesta voluntat s’hauria de percebre com un enriquiment de la Festa i no com 
una competència als actes organitzats pels pabordes. 
 
El model d’organització, coordinació, finançament i gestió de la Festa Major 
s’hauria de definir a través d’un procés participatiu que acollís totes les entitats 
interessades de la ciutat i aquells ciutadans que així ho manifestin. 
 
El sentit d’aquesta moció, en tot moment, no és qüestionar la tasca que han fet 
totes i cada una de les persones que han contribuït a desenvolupar la Festa 
Major, sinó preservar la Festa com a espai d’expressió cultural dels ciutadans. 
Dotar-los de major poder per decidir com s’organitza i, així, fer-los partícips de 
la mateixa. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
“Que l’Ajuntament convoqui, abans de tres mesos, un procés participatiu en el 
que tota la ciutadania, i especialment les entitats, hi estigui convidada per 



 

debatre i definir el model de Festa Major de Vilanova i la Geltrú a partir del 
2013.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, ja són quinze els anys que fa que funciona aquest mètode, el de 
la creació de set figures, set persones que exerceixen de pabordes per 
organitzar la Festa Major any rere any, i que ha funcionat i aquesta moció en 
aquest sentit, en tot moment, no vol qüestionar la tasca que han realitzat 
cadascuna de les persones que han passat per aquesta tasca, perquè han 
contribuït a que la Festa Major es desenvolupés i que cada any fos més rica, 
però en tot cas no vol dir que no pugui ser avaluat, o millorat o modificat si es 
creu convenient, i és per això que demanem que aquest model d’organització 
que es posi a debat en un procés participatiu.  Hem fixat un termini perquè 
doncs no es demori i perquè creiem que és important que parteixi de zero i que 
compti amb la participació de totes aquelles entitats culturals que s’hi vulguin 
afegir, tots aquells ciutadans que a títol individual també vulguin participar-hi 
per disenyar l’organització de la festa més important de la ciutat, a banda del 
Carnaval.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Rius.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa, gràcies senyora Rius.  Li avanço que la posició del 
govern és de votar a favor d’aquesta moció.  Entenem, però, que la intenció de 
la Candidatura d’Unitat Popular és la de proposar aquest procés participatiu 
per debatre el sistema d’organització de la Festa Major a través d’aquesta sèrie 
d’activitats obertes a entitats i obertes a la ciutadania, amb la intenció de 
recollir opinions al voltant d’aquest model que fins ara fa quinze anys doncs 
que estem utilitzant, no?  Però volem fer, volem que consti o volem que quedi 
clar que això hauria de ser sempre amb la intervenció dels tècnics municipals 
pertinents i acceptant que el finançament públic i la dotació pressupostària per 
tirar endavant la Festa Major sempre estigui en mans, quedi clar que està en 
mans del govern. 
 



 

Vull aprofitar també per expresar alguna disconformitat de l’argumentació que 
aquesta moció acompanya.  Pel que diu quan s’usa l’expresió de que 
“pabordes i Comissió de Protocol s’hagin girat en contra de la participació 
ciutadana i de les entitats”.  Entenem que volen dir que no exactament els 
pabordes i la Comissió s’han posat en contra, sinó que aquest model és el que 
sembla que finalment quedi en contra de noves iniciatives ciutadanes que han 
sorgit, noves entitats que han sorgit durant aquests quinze anys i que volen 
participar d’una altra manera en l’organització de la Festa Major. 
 
En comisions informatives aquesta regidora ja ha comentat alguna vegada que 
també està preocupada per aquest model organitzatiu, sobretot també pel 
model, pel que comporta la inseguretat pressupostària de generar dèficit... o 
sigui, si no hagués sigut per l’acurada activitat i per l’acurada manera de fer 
dels pabordes que hem tingut fins ara moltes vegades s’hagués pogut generar 
un dèficit del qual la responsabilitat sempre hagués recaigut, per la gestió 
d’unes persones amb tota la bona voluntat, però hagués caigut sobre 
l’administració local.  Per tant, entenem que anant en aquesta línia d’assegurar 
més aquesta inseguretat pressupostària i d’obrir un debat participatiu, més 
participatiu a la ciutadania, doncs estem d’acord en portar endavant aquest 
procés de participació i obrir aquest debat sobre el model organitzatiu de la 
Festa Major, no sense abans, també com han fet constar vostès, sense agrair 
a tots els pabordes que durant tots aquests anys i tots els membres de les 
comissions de protocol han fet per al bé de la Festa Major de la nostra ciutat.  
Gràcies. 
 
Els hi demanaríem, parlaven vostès també de tres mesos, entenem que podem 
parlar de durant el primer trimestre del proper any, que no vindria de quinze 
dies.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Paraules?  Senyor... bé, primer... sí, és veritat, 
senyora Rius la transacció pel que fa al temps... 
 
MARTA RIUS 
 
L’acceptem, s’accepta.  No tenim cap problema. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, ara sí que dono la paraula al senyor Claver, que l’ha 
demanat. 
 
MANEL CLAVER 



 

 
Sí, bé, anunciem que la nostra postura serà favorable, però ens agradaria fer 
una sèrie d’apreciacions.  Aviam, estem segurs que tothom aquí afirmaria el 
mateix que diu en l’exposició de la moció: preservar la Festa com a espai 
d’expressió cultural dels ciutadans.  Si jo no recordo malament, un dels motius 
de la creació dels pabordes precisament va ser això, no?, de que sigués més a 
prop de les entitats que d’aquest Ple i d’aquest Ajuntament.  És un comentari, 
jo crec que també és important tenir-lo en compte.   
 
Després jo crec –ja la regidora Marijó ha parlat i ha agraït als pabordes, jo 
suposo que vosaltres també ho feu en l’exposició, ho agraïu-, jo crec que en el 
sentit de que, almenys del que he anat llegint als mitjans de comunicació, és 
que els pabordes ens han donat a la nostra festa, una festa que és tradició i 
per tant molt reiterativa i molt repetitiva, és precisament un color diferent cada 
any, i per tant jo crec que la tasca feta i aquest color diferent també es deu al 
fet de la composició de les persones, però també, i crec i defenso i estic segur 
que ho estan fent ara els pabordes actualment, entren en molta negociació 
amb moltes entitats, que no estan tancats a cap entitat, i per tant entenc, o 
entenem, de que el procés en el sentit “expressió cultural dels ciutadans” ja es 
realitza, el que passa és que va a través o mitjançant els pabordes. 
 
Tornar a reafirmar de que bueno, votarem de totes maneres a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Alguna paraula més?  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, bé, per posicionar el grup del Partit Popular.  Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta moció.  No ens importa votar a favor d’una moció de la CUP i per 
tant votarem a favor, perquè veiem que n’hi han coincidències.  Per exemple, 
la senyora regidora ja ha afirmat de que li preocupa la inseguretat 
pressupostària de la Festa Major i vol solucions, per lo que veiem al texte 
presentat per la CUP sembla que aquesta és una de les preocupacions i fa uns 
mesos que el Partit Popular podia estar més definit o menos d’una forma o 
altra, però va presentar una moció que la font era la preocupació pel 
finançament de les festes de Vilanova, entre elles la Festa Major, a la qual es 
podia votar a favor, es podia proposar transaccionals, es podia demanar 
deixar-ho sobre la taula o es podia fer, com va fer qui presenta aquesta moció, 
votar-la directament en contra.  Doncs aquestes són les coses que ens 
preocupen, un es preocupa de votar en contra perquè sí, altres es preocupen 
de la moció en si, si estem d’acord o no. 
 



 

Senyora Rius, nosaltres li votarem a favor d’aquest procés participatiu perquè 
d’alguna manera nosaltres ja ens hem pronunciat a favor de que els ciutadans 
de Vilanova participin en els processos de regenerar les festes i de... en els 
processos d’organització, de finançament, etc., etc., i per lo tant només seria 
això, nosaltres amb molt de gust votarem una moció de la CUP que creiem que 
és bona per a Vilanova, independentment de que sigui presentada per la CUP. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres també votarem a favor d’aquesta 
moció.  De tota manera, primer volia puntualitzar un parell de coses.  La 
primera, reafirmar el que ha dit la regidora de Cultura agraint la tasca dels 
pabordes de, any rere any, jo crec que és un model que reconec que no el 
vam... no el vem aportar nosaltres, però que és un model que ha donat molt 
bons resultats i que a més a més li dóna una configuració a la Festa Major i 
una novetat, una certa novetat que és important, eh?, és un tret que hi ha 
gent... que es pugui incorporar en l’organització de la Festa Major gent que no 
està directament implicada amb tot el que és la festa popular directament, està 
interessada com a espectador però en canvi sí que està implicada en la ciutat, 
perquè viu a la ciutat i coneix la ciutat, doncs em sembla això magnífic i lloable 
i crec que és un model que és preservable, no?  Més que res perquè al quart 
paràgraf parla dels pabordes, probablement hi deu haver alguna altra raó per 
poder parlar de la Festa Major, però al quart paràgraf parla dels pabordes com 
si fos un ens negatiu per a la Festa Major i després resulta que a l’hora 
d’explicar-ho ho ha explicat ja doncs matisant que són alguns comentaris 
probablement, o alguna situació.  Però em sap greu perquè precisament els 
pabordes, com a pabordes, diguem, són gent que treballen per a la festa i que 
aporten el millor que poden i el millor que saben i sobretot molt d’esforç durant 
un any, i que es veu recompensat perquè normalment acostuma a ser la festa 
lluïda per a ells, però lluïda per a la resta de la ciutat.  Això, bàsicament la 
qüestió dels pabordes. 
 
La segona és el tema de la participació.  Entenc que no hem de posar traves a 
poder participar en com se celebra una festa i em sembla una bona proposta 
que se’n pugui parlar.  Ara bé, entenc que aquest procés potser s’hauria 
d’explicar.  Entenc que serà així, eh?, ho dedueixo, que s’explicarà primer com 
serà aquest procés participatiu, precisament perquè hi pugui participar la ciutat 
i no determinada gent que participa en totes les participacions participables de 
la ciutat, eh?  Llavors, per no caure en aquesta visió, doncs cal que... aquesta 
gent treballa molt, eh?, vull dir tampoc no és una qüestió... i existeix a les 



 

ciutats, però sí que està bé que quan es plantegi aquest procés de participació 
sigui prou obert territorialment i culturalment com perquè doncs sigui ric per a 
tota la festa i per a la ciutat.  Per tant, en qualsevol cas votarem a favor perquè 
ens sembla una iniciativa doncs que de tant en tant s’ha de reflexionar sobre 
activitats d’aquest tipus. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, o potser no m’he explicat prou bé o no se m’ha escoltat prou bé, però des 
de l’inici de la meva exposició he intentat deixar molt clar que en cap cas 
aquesta moció ha anat en el sentit de qüestionar la tasca que han 
desenvolupat cadascuna de les persones que han estat pabordes al llarg 
d’aquests quinze anys.  Em sembla que ho he deixat clar a l’inici, per tant en 
cap moment he qüestionat la figura de si... del paborde, sinó que aquesta 
moció és fruit de que ens hem trobat, i així ho vem fer de manera oberta amb 
diferents ciutadans, d’entitats o no, ciutadans particulars que ens han mostrat 
doncs quines eren les valoracions, les avaluacions que podien fer respecte de 
la Festa Major, com es gestionava, i fruit d’això doncs vem considerar oportú 
doncs que s’hauria d’ampliar a la resta de la ciutadania que en el seu cas no 
van poder participar d’aquesta trobada.  Ho creiem necessari per la 
participació, pels que participen, els que han participat i per tots els que així ho 
desitgin. 
 
Crec que així d’aquesta manera també responia pel que feia a la necessitat de 
dotar de major poder decisiu amb altres... a tota la ciutadania, que no només 
fossin els pabordes o els organismes que ara mateix estan gestionant aquesta 
festa, i bé, en tot cas agraeixo que hi hagi el suport, tot i aquests petits matisos. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, passaríem a la votació de la moció tal com es 
presenta, modificant “primer trimestre” enlloc dels “abans de tres mesos”.   
 
Una última paraula?  El senyor Martorell volia...? ah, d’acord.  Pues per tant 
passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova per la 
unanimitat de tots els presents. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 



 

El text de l’acord adoptat és el següent: 
 
“Que l’Ajuntament convoqui, durant el primer trimestre del proper any, un 
procés participatiu en el que tota la ciutadania, i especialment les entitats, hi 
estigui convidada per debatre i definir el model de Festa Major de Vilanova i la 
Geltrú a partir del 2013.” 
 

  22. MOCIÓ DE LA CUP PEL RECICLATGE DE L’OLI DOMÈSTIC. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem a la següent moció.   Moció de la CUP pel reciclatge de l’oli 
domèstic.  
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Actualment Vilanova i la Geltrú compta amb un servei de recollida de residus 
en diferents contenidors, com els de matèria orgànica i els de matèria 
inorgànica, així com contenidors específics per a paper, plàstic i vidre. 
 
Al mateix temps creix, dia rere dia, la consciència ecològica entre el conjunt de 
la població de la nostra vila i del nostre país i per això entenem que des de 
l’administració local s’han de posar tots els mitjans necessaris i possibles per 
facilitar i afavorir la pràctica del reciclatge. 
 
Trobem a faltar, però, la possibilitat de reciclar l’oli d’ús domèstic de la mateixa 
manera o amb mitjans similars al de la resta de matèries reciclables. 
 
A tall d’exemple algunes dades que reforcen aquesta necessitat: cada ciutadà 
consumeix anualment  una mitjana de 12 litres d’oli, la immensa major part dels 
quals van a parar al sistema de clavegueram. S’estima que un sol litre d’oli 
domèstic és capaç de contaminar 1.000 litres d’aigua. 
 
Amb aquestes dades a la mà entenem prioritari incorporar sistemes de 
recollida d’oli domèstic al sistema de reciclatge municipal per tal d’avançar en 
les politiques a favor del medi ambient i el reciclatge. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Iniciar des de les regidories de Medi Ambient i Serveis Viaris, les 
gestions necessàries per a la implantació progressiva de punts de recollida 



 

fixos a diferents punts de la ciutat destinats a la recollida i reciclatge d’olis 
domèstics. 
 
SEGON. Informar la ciutadania, a través dels mitjans habituals, de la 
possibilitat de reciclar l’oli domèstic i alhora conscienciar de la importància 
d’aquesta  pràctica per a la preservació del medi ambient.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, molt breument.  La moció es presenta amb l’esperit de seguir treballant en 
la línia d’augmentar els percentatges de reciclatge i la matèria reciclable a 
Vilanova i la Geltrú, d’una banda.  Seria matèria d’una altra moció parlar dels 
percentatges de la recollida selectiva i de l’altra, i aquesta que és la que fem 
referència en concret de l’oli, però sobretot amb referència a les matèries més 
contaminants que es recullen en el Punt Net o la deixalleria mòbil, però que no 
tenen altres punts fixos de recollida importants a la ciutat.   
 
Nosaltres ja vam presentar en el seu moment una moció que demanava a 
l’anterior govern l’obertura d’una deixalleria fixa al centre, que pogués ser 
alhora punt de recepció d’aquest tipus de deixalles, però alhora també punt de 
pedagogia per com reciclar i com fer aquesta selecció de la brossa per 
augmentar els tants per cents de reciclatge que a la nostra ciutat són 
exactament els mateixos que a la resta de ciutats, i per tant ni és bo ni és 
dolent, és fatal per al medi ambient.  Ni és bo, ni és dolent, ni és millor, ni és 
pitjor que a altres ciutats, sinó que és dolent per al medi ambient. 
 
Nosaltres demanem en aquesta moció, fruit del que hem observat en altres 
ciutats de l’Estat espanyol que està popularitzat la recollida... els contenidors 
específics de recollida d’oli, en ser un dels agents més contaminants, que a 
més a més tothom utilitza a casa, no?  I que a més a més la major part de gent 
ni sap, ni sap com reutilitzar, ni sap si el conserva on l’ha de portar, i és 
francament difícil doncs tant la pedagogia com el sistema de recollida i de 
reciclatge d’aquest material tan contaminant com és l’oli, que utilitzem tots a 
casa.  I per tant, per això demanem a la Regidoria de Medi Ambient que es 
busquin les formes perquè existeixin punts de recollida publicitats a la ciutat 
d’aquest material.  I ho fem sabent que ja hi ha la deixalleria mòbil i que ja hi ha 
el Punt Net, i que hi ha aquests dos espais però que entenem que encara són 
pocs i poc publicitats, però en tot cas que n’hi hauria d’haver més al centre 



 

perquè sigui un hàbit quotidià el fet de que la gent recicli i no pas l’excepció 
fent un llarg viatge... l’excepció el reciclatge fent un llarg viatge. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Entenc la moció no en el sentit d’exigir que es posi de 
forma immediata, sinó que es valori la possibilitat.  Hi ha un altre punt fixe al 
Mercat de Mar, hi ha una deixalleria que es recull l’oli i està de manera fixa al 
Mercat de Mar.  Com molt bé deia el senyor Arrufat, hi ha la deixalleria del Punt 
Net i la mòbil, que va per tota la ciutat durant tot l’any.  De moment la valoració 
que es pot fer econòmica d’implantar més contenidors de recollida d’oli fixes al 
costat dels altres contenidors és una despesa econòmica prou elevada i de 
moment no estaria dintre de les possibilitats de fer-ho.  Llavors, amb aquesta 
matitsació, li comento que el vot serà a favor però perquè entenc que és més 
una tasca de pedagogia i una tasca d’anar fent conforme es pugui. 
 
I després dir-li també que les tasques de conscienciació també es fan 
conjuntament amb Medi Ambient, però es fan des de Via Pública.  Durant el 
2011 es van destinar més de 60.000 euros a fer tasques de conscienciació.  
Un dels projectes que es va portar a terme era el “Jo sumo”, eh?, que era de 
recicla... no però bueno, una altra cosa és que és discutible l’impacte que ha 
tingut i el... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Home, clar, jo sumo i visca jo, però vull dir, però... 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Jo el que li comento és el que s’ha fet durant el 2011 i que en aquest sentit es 
continuarà treballant, i potser sí que hem de buscar mecanismes que arribin 
més a la ciutadania i conscienciar més en l’aspecte en concret dels olis 
domèstics.  I en aquest aspecte doncs és perquè agafant aquest esperit és el 
perquè l’equip de govern votarem a favor de la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Disculpa.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 



 

 
Bàsicament per anunciar el vot favorable a tot allò que sigui... suposi una 
millora mediambiental i en aquest sentit avançar en mesures que millorin doncs 
els nostres índexs en aquest sentit de reutilització, de reciclatge i això, doncs 
ens hi trobaran a favor.  Però també saber i ser conscients que en aquest cas 
sí que és una mesura que necessita del xiclet pressupostari, perquè... i en 
aquest sentit també motivada per una moció i un treball que va fer el grup 
d’Unitat Popular en el passat mandat, vàrem intentar incentivar doncs dos 
punts, un al centre va quedar al final doncs amb el punt d’informació de les tres 
esses al Mercat Central, i de la mateixa manera al Mercat de Mar, on hi ha 
doncs tot un seguit d’informació sobre reciclatge, reutilització, tots els serveis 
municipals mediambientals i de serveis viaris que poden apropar en aquest 
sentit a punts neuràlgics que enteníem que eren els mercats municipals, per tal 
d’avançar en pedagogia i també en reciclatge. 
 
Es va valorar ja al passat mandat la recollida d’oli; hi han sistemes. Inclús la 
Mancomunitat del Penedès-Garraf té en aquest sentit doncs un treball 
desenvolupat en la recollida d’olis, però evidentment suposa xiclet 
pressupostari, en tot cas, suposo que doncs, vull dir... vull fer el símil que 
utilitzàvem abans.  En aquest sentit suposo que doncs el govern veurà la 
possibilitat realment doncs pressupostària, en el procés de discusió 
pressupostària, de fer possible que hi hagin més punts. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument.  Només per posicionar el nostre grup, que votarem 
favorablement a la moció que es presenta, però en tot cas, senyora regidora, 
no he acabat d’entendre massa una mica la posició del govern, en el sentit de 
que està d’acord amb l’esperit i per això vota a favor, però que en canvi no es 
pot comprometre a que hi hagi una partida pressupostària o els recursos 
pressupostaris adients per poder dur a terme allò que demana la moció.  Per 
tant, exactament...? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, i així ho he explicat i ho han entès, no? els de la CUP. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 



 

Sí, segurament ho han entès molt bé, però jo dic jo sóc jo qui no ho entenc, per 
això ho pregunto.  És a dir, el que estem votant no és un esperit, sinó que el 
que estem votant és iniciar des de la Regidoria les gestions necessàries per a 
la implantació progressiva de punts fixes, per tant entenc que aquesta és la 
voluntat del govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, ara li passo la paraula a la senyora García i li contesta aquest punt.  
Acabem d’aclarar aquest tema i passem a la votació. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
La voluntat del govern evidentment que és iniciar això, però em sembla que si 
potser no ho he explicat avui potser és que no explico les coses gaire bé.  Fins 
que no tinguem dotació pressupuestària no instal·larem contenidors, que és lo 
que demana la moció, la moció demana contenidors al costat del contenidor 
d’escombraries, el del plàstic, el de no sé què, i això és el que nosaltres de 
moment no podem fer, i així ho hem parlat amb el grup de la CUP.  El que sí es 
pot fer és instal·lar altres deixalleries fixes en llocs puntuals, i això és el que 
s’està estudiant.  Ara de moment no hi ha partida pressupostària per instal·lar 
altres contenidors. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, un breu incís.  Nosaltres crec que no demanem contenidors al costat dels 
altres contenidors, eh?, demanem punts de recollida fixos a diferents punts de 
la ciutat.  No són contenidors al costat dels altres contenidors necessàriament.  
Pot ser un contenidor, un receptacle especial... dedicat a això a l’entrada d’un 
centre cívic, o a darrere d’un centre cívic, o on sigui.  Vull dir, demanem que 
s’habilitin quatre, cinc, set, vuit punts, un per barri, el que sigui, per fer aquesta 
recollida. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, de totes maneres entenc... entenc senyor Arrufat que l’acord és iniciar des 
de la Regidoria de Medi Ambient les gestions necessàries per a la implantació 
progressiva de punts de recollida fixes.  És a dir, és un tràmit que s’inicia.  
Entenc que la resposta de la regidora en quant a anirem fent conforme tinguem 
disponibilitat pressupostària no va en contra de l’acord, per tant es vota l’acord.  



 

Aquí venia lo de “voluntat”.  Es vota “anar treballant cap a aquesta línia, 
sempre i quan la disponibilitat pressupostària ho permeti”.  I el que comentava 
la regidora és el que ara tenim i el que s’anirà fent mentrestant.  
 
Per tant, si els hi sembla, fem la votació.  Vots a favor d’aquesta moció?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  23. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA COMPRA D’HABITATGES EN 
PROCÉS DE DESNONAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la moció de la Candidatura d’Unitat Popular 
per a la compra d’habitatges en procés de desnonament. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
La crisi econòmica i els alts preus dels habitatges estan provocant, com és 
sabut, que un gran nombre de famílies no siguin capaces de fer front a les 
hipoteques de les seves llars. Aquest fet acaba comportant que aquestes 
famílies siguin desnonades i que en alguns casos acabin malvivint al carrer en 
situacions molt precàries. 
 
La legislació actual no permet la dació en pagament de l’habitatge, el que 
provoca que en molts dels casos, quan les entitats bancàries posen l’immoble 
a subhasta, aquesta quedi deserta, de fet això va passar durant l’any 2010 en 
més del 80% dels casos al principat. Aquest fet permet que els bancs i caixes 
quan queda la subhasta deserta es puguin adjudicar els habitatges per un 60% 
del seu preu de taxació i reclamin la resta del deute a les famílies, que es 
veuen amb la doble problemàtica de quedar-se sense sostre i amb un deute al 
qual difícilment podran fer front si han de pagar el lloguer d’un nou habitatge. 
Aquesta situació sembla que no canviarà a curt ni mig termini, ja que els 
diferents governs de l’Estat espanyol no han tingut la voluntat política de 
canviar la injusta legislació actual per acceptar la dació en pagament, sobretot 
degut a l’oposició frontal de bancs i caixes. 
 
Tota aquesta problemàtica, que cada dia està afectant a més famílies dels 
Països Catalans, sembla que encara anirà a més veient les perspectives de la 
situació econòmica per als propers anys i sobretot degut a la manca d’oferta 
del mercat laboral i a l’alt preu que es va pagar per la vivenda durant els últims 
anys de la bombolla immobiliària. 
 



 

Tot i que aquest problema no es podrà solucionar, com a mínim en part, sense 
una voluntat ferma de les institucions supramunicipals i que per tant la seva 
solució escapa de les competències municipals, sí que creiem que els 
ajuntaments del país han de fer tot el que estigui a les seves mans per intentar 
alleujar la situació a tantes famílies com els sigui possible. 
 
Per altra banda, Vilanova i la Geltrú pateix un dèficit històric de manca de 
vivenda social i d’habitatge de propietat municipal. És per això, que creiem que 
es pot donar un cop de mà a algunes famílies de la ciutat al mateix temps que 
s’augmenten els pisos de propietat municipal. El sistema consistiria en que 
l’ajuntament subrogués algunes de les hipoteques d’habitatges de la ciutat que 
han de ser desnonats. S’hauria de prioritzar aquelles propietats per les quals el 
pagament de la hipoteca restant representés per a l’ajuntament un estalvi en la 
compra de l’habitatge respecte al preu de mercat. A canvi, els propietaris en 
sortirien doblement beneficiats. Per una banda, des de l’ajuntament se’ls 
garantiria la permanència a la seva llar a canvi d’un lloguer social per un 
període mínim d’entre 3 i 5 anys, i per una altra quedarien lliures del deute amb 
l’entitat bancària. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament estudiï les formes legals de subrogació per part de 
l’Ajuntament de les hipoteques d’alguns dels pisos de la ciutat que estan en 
procés de desnonament i amb quins criteris s’hauria de fer. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament posi en coneixement de les entitats bancàries 
establertes a la ciutat l’acord anterior i demani les dades dels immobles en 
procés de desnonament. 
 
TERCER. Que s’inclogui una partida pressupostària al pressupost del 2012 
perquè l’Ajuntament pugui començar a subrogar certes hipoteques sobre 
habitatges de la ciutat que es troben en procés de desnonament.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Primer de tot, i ja que tinc el dubtós honor de ser el ponent de 
l’última moció, m’agradaria comentar en tot cas que es parli en Junta de 
Portaveus o on sigui, potser la possibilitat de que davant d’un Ple de quatre 
hores, a les dugues hores podem fer una parada de cinc minuts, perquè és 



 

complicat mantenir la concentració i escoltar a tothom en un Ple de quatre 
hores. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font té raó, i a més demano disculpes perquè ho havíem comentat en 
una Junta de Portaveus i ha passat tan de pressa el temps que no hi he 
pensat.  Té raó, té raó, a partir d’ara ja establirem els recordatoris necessaris 
per fer-ho i té tota la raó. 
 
MARC FONT 
 
Ho dic perquè ja les lletres se’m barregen.  I crec que doncs que és un tema 
prou interessant com perquè, ja no aquesta sinó entenc que totes, puguem 
estar tots amb el cap prou lúcid.   
 
Bé, entrant ja en la moció, tots coneixem el problema dels desnonaments, tant 
per temes hipotecaris com per la gent que no pot pagar el lloguer.  Abans hem 
estat parlant d’una altra moció doncs bastant més genèrica, també plantejava 
aspectes més concrets però més àmplia, i en aquest cas és una proposta 
bastant concreta que portem des de la Candidatura d’Unitat Popular, una 
proposta que entenem fins a cert punt novedosa, no s’està fent en masses 
municipis, en tot cas s’està començant a mirar en algun municipi d’Euskalerria.  
I bé, el que demanem és que tot, totes no... que la idea de la moció no és que 
puguem arreglar doncs tots aquells casos de desnonaments, perquè entenem 
que l’Ajuntament no té capacitat, però sí el de posar un granet de sorra o un 
grapat de sorra, en la mesura del possible, per tal que l’Ajuntament pugui 
minimitzar part dels efectes que està causant aquesta crisi, sobretot a les 
famílies que estan perdent la seva llar.   
 
Com és conegut, doncs molta gent està perdent la vivenda per no poder fer 
front a la hipoteca.  Una vegada es fa el desnonament i el banc es queda amb 
aquesta vivenda, el banc la posa a subhasta.  En més del 80% d’aquests 
casos la subhasta queda deserta.  També entenem de perquè normalment els 
cercles per on es mou aquesta subhasta doncs fa complicat també que certs 
ciutadans hi puguin accedir, moltes vegades ja és un interès del propi banc de 
que quedi deserta.  I el problema que es troba el propietari doncs és que... o 
sigui, el banc accepta que al tornar la casa doncs ha fet front al 60% del preu 
de taxació de l’immoble, però tot allò que passi d’aquest 60%, a part de perdre 
la casa doncs se li segueix reclamant, amb els problemes que això comporta 
doncs que una persona, una família que no ha pogut pagar la hipoteca, que té 
pocs recursos, es troba amb la doble problemàtica de que encara deu diners, 
de que ha perdut la casa, de que no pot fer front a un lloguer, i llavors passen 
coses, bueno, doncs com el que sentíem abans de famílies en el millor dels 



 

casos que han de compartir vivenda, famílies doncs que han de tornar a casa 
dels pares, dels avis o del que sigui, en el pitjor dels casos famílies que es 
veuen abocats a viure al carrer i amb un altre problema afegit que és que 
moltes vegades l’única opció que tenen aquestes famílies és buscar feina al 
mercat negre, perquè si cobren un sou el banc ja es queda part d’aquest sou, 
no poden pagar lloguer, i és un cercle viciós doncs la veritat que tots coneixem, 
tots sabem quina és la problemàtica, que abans hem presentat una moció que 
intenta anar també en part en aquest sentit, però el que proposem des de la 
Candidatura va una mica més enllà, és el fet de que hi hagi una partida 
pressupostària, que el que permeti... i la veritat és que fins a cert punt és injust, 
perquè no es pot diguem anar a les famílies potser que més ho necessitin, 
només per criteris socials-, sinó que aquells pisos en què es consideri doncs 
que una part de la hipoteca que ja s’ha pagat el que resta de pagar d’hipoteca 
doncs pot ser interessant comprar aquest pis -i no estem especulant, sinó 
únicament entenem que tenim pocs recursos des de l’Ajuntament i que per tant 
cal prioritzar quantes més famílies puguem ajudar, millor.  Llavors la idea és 
això, que l’Ajuntament subrogui algunes hipoteques que estan en processos de 
desnonament per intentar afrontar dos problemes, per una banda és salvar que 
certes famílies no hagin d’anar al carrer i no siguin desnonades; el que 
plantegem en aquesta moció és que aquestes famílies es puguin quedar 
durant uns anys al pis.  Nosaltres parlem aquí entre tres i cinc anys, en tot cas 
pot dependre de molts factors, de com evolucioni la situació familiar i 
econòmica d’aquesta família.  La idea doncs és aquesta, no?, per una banda 
se li assegura durant un temps –recordem que és un pis que si l’Ajuntament no 
hi actua, d’un dia per l’altre la família es queda al carrer i se la queda el banc-, 
per una banda assegurar que aquesta família tingui un temps de permanència 
en aquest pis i per una altra banda que aquest pis passi a ser propietat de 
l’Ajuntament, que sigui qui subroga la hipoteca, que aconsegueix habitatge 
públic, per tant habitatge municipal a un preu inferior al preu de mercat, i a més 
a més es pot contemplar doncs que si en un periode curt aquesta família pot 
recuperar la seva... el seu nivell econòmic o doncs diguem les persones que 
han quedat a l’atur i que segurament han generat aquest problema doncs 
poden recuperar la feina, fins i tot que l’Ajuntament, a canvi doncs de que en 
un termini x se’ls hi tornés allò que l’Ajuntament ha posat durant aquests anys 
com a hipoteca, puguin recuperar aquest pis. 
 
Com dèiem és un problema pressupostari, abans hem parlat de xiclet, en som 
conscients: tant entra, tant surt.  Per això des d’aquest grup també en el seu 
moment a taxes doncs crèiem que era interessant un punt d’aportació més de 
certa part de la ciutadania per tenir més diners, precisament per destinar 
sobretot a temes socials, però sí que creiem doncs que el sol fet de que hi hagi 
una partida destinada a aquest punt, encara que sigui poc, ens permeti salvar 
dos, tres famílies, i augmentar el parc públic que, suposo que tots estarem 
d’acord que és bastant limitat a Vilanova o molt limitat.  Per exemple tenim 



 

números de que en ciutats com Donosti estan parlant de 2.000 habitatges, 
sabem que la situació econòmica doncs és diferent, és una capital de 
província, però bueno, tenen un parc d’habitatge públic de 2.000 habitatges; 
entenem que si Vilanova en percentatge disposés d’algun, com deia, d’algun 
percentatge així, doncs és molt més senzill poder fer polítiques d’habitatge, 
poder fer polítiques socials, garantir que gairebé tothom tingui un sostre on 
dormir, i per tant creiem que és interessant pel que dèiem: per una banda 
perquè es visualitzi que l’Ajuntament està al costat de les famílies que estan 
desnonades, que intenta posar tot allò que té al seu abast per fer-ho, encara 
que hagi de fer un esforç pressupostari, i per altra banda doncs aquest fet, no?, 
de que és important que ens puguem augmentar i dotar de més habitatge 
social, ai perdó, de més habitatge públic.  I també entenem que bé, encara que 
nosaltres no fem això, si una família queda al carrer, això també passa a ser un 
problema de l’Ajuntament.  Com a administració més propera al ciutadà doncs 
al final aquesta família també acaba anant a Serveis Socials, Serveis Socials 
també hi ha de buscar una solució, i per tant creiem que, tot i que és una 
solució que no és barata, però sí que pot solucionar problemes d’alguna de les 
famílies que han de ser desnonades i, com dèiem, a mig i llarg termini pot fer 
augmentar aquest parc d’habitatge públic.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, senyor Font, és un problema complexe, i vostè ho ha dit clarament i 
segurament no hi han fórmules màgiques.  El que ens trobem en aquesta 
situació i amb la moció que vostès plantegen, jo per això abans d’iniciar aquest 
Ple els hi he demanat i els hi torno a demanar la possibilitat de deixar-la sobre 
la taula, en el sentit de que ara fa pocs minuts, o una estona més de pocs 
minuts, hem aprovat una moció en la que aprovem una... promovem la creació, 
i crearem per tant una comisió municipal de seguiment dels desnonaments, en 
la qual puguem estudiar això amb més profunditat.  Ho dic per vàrios motius, 
eh?, vostè fins i tot en la seva pròpia explicació incorpora la pròpia 
contradicció, que no té perquè ser dolenta, eh?, però existeix, dels 
plantejaments que vostès defensen en aquest sentit, no?  Una, per què uns 
habitatges i no uns altres?  És complexe, perquè és cert que potser per a 
l’Ajuntament és més senzill quedar-se amb aquells habitatges que són més 
econòmics des del punt de vista de que potser el que quedi d’hipoteca ho fagi 
raonable, però també és injust, com vostè mateix ho ha dit, en funció de les 
famílies. 
 



 

Segon.  No és tan senzill, jo crec que des del punt de vista jurídic més aviat 
afirmo que des del punt de vista jurídic, si un ajuntament, un ens públic, es 
queda una propietat, no la pot donar a una persona sense treure un concurs 
públic, o sense fer-ho des del punt de vista... Per tant, tampoc crec que pugui 
ser efectiu el fet de que jo em quedi un pis i després li torni a donar durant tres 
anys o dos anys a una família, sinó que hauria de posar-ho en concurs públic 
perquè els processos públics han de tenir doncs la publicitat, concurrència i tot 
aquest tipus de procediments que en un àmbit privat això no és necessari.  Per 
tant, això ens ho complexaria molt més, no és tan senzill des d’aquest punt de 
vista.   
 
Considero que és un tema prou interessant i des d’aquesta Regidoria i des 
d’aquest govern considerem que és un  tema prou interessant com per no 
tancar-lo amb un debat de deu minuts en una moció, sinó que considerem que 
és un tema molt profund i per tant els hi proposem dos coses, si ho consideren 
oportú, que ho incorporem com a primer tema de debatre a la Comisió... com a 
primer tema, eh?, no els hi dic ni com a quart, ni com a cinquè, sinó com el 
primer tema a debatre a la Comisió municipal de seguiment de desnonaments, 
amb un informe jurídic previ ja elaborat per part dels serveis municipals, que 
determinin la viabilitat jurídica de les fórmules diverses que pot generar 
l’Ajuntament, amb un afegitó: la Generalitat en aquests moments –ho dic 
perquè vostè, senyor Arrufat, comentava el tema de la intermediació-, ara sí 
que la Generalitat ha començat un procés pilot amb relació a tots els temes 
d’intermediació amb les entitats bancàries.  També ens posaríem en contacte 
amb la Generalitat per veure com està acabant de funcionar aquest tema, 
perquè considerem –i això ho vull dir perquè també surt i ho deia el senyor, el 
senyor... Llobet, perdó-, abans surt i queda molt clar en l’anàlisi que s’ha fet 
dels temes de vulnerabilitat social en aquest Ajuntament, no?, que el fet de... 
doncs de quedar-te sense habitatge i estar en una situació doncs et deixa en 
una situació molt més difícil que en altre tipus de famílies.  I és cert el que deia 
el senyor Font, que d’una manera o d’una altra l’Ajuntament hi ha de donar 
resposta, perquè pensin que bàsicament la majoria d’aquella gent que es 
queda en una situació desnonada i que la família no té recursos, doncs ve als 
Serveis Socials i els Serveis Socials evidentment li busquen una solució.  No 
ho fan tots, també li he de dir que hi ha moltes famílies que ja no vénen a 
Serveis Socials, eh?, hi ha algunes que doncs ho solucionen a través de la 
xarxa familiar, de la xarxa d’amics, o d’altre tipo de xarxes.  Però crec que sí 
que és bo que hi comencem a treballar, perquè ens trobarem doncs al llarg 
d’aquest temps, i jo crec que fins que s’aprovi –i esperem que sigui durant 
aquesta legislatura- alguna fórmula com vostès plantejaven i com plantegen 
molts grups, com deia la senyora Sánchez, o com hem plantejat des de 
Convergència i Unió al Congrés de Madrid també, doncs fórmules de temes de 
dació en pagament, amb clàusules de salvetat, evidentment, perquè no és tan 
senzill això de la dació en pagament, pot beneficiar a alguns i pot perjudicar a 



 

d’altres, per tant s’ha de tenir molt clar tot.  Per tant, crec que els ajuntaments –
i estic d’acord amb vostès- ja han de començar a entrar en aquest tema d’una 
forma important, perquè és una de les formes d’exclusió social més importants 
que s’estan produint, aquella gent que ja sigui per falta de recursos o perquè 
els seus recursos no arriben a sufragar el que costa aquella hipoteca, o el que 
costava en el moment en què sí que tenien recursos, doncs fa que aquella 
família doncs quedi en una situació molt vulnerable.  I sobretot també infants 
en molta situació de vulnerabilitat en aquest sentit, no? 
 
Per tant, jo els hi demanaria això, si és possible que la deixin sobre la taula i 
que, si vostès mateixos veuen que en un periode doncs curt de temps, dos, 
tres mesos, que seria el marge de temps que ens podrien donar per fer 
funcionar doncs aquests informes i aquesta... doncs no som capaços 
d’engegar una proposta, doncs que vostès mateixos la puguin portar al Ple i 
tornar-la a debatre. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, doncs acceptem la petició, la deixarem sobre la taula.  Sí que entenem, tal i 
com ha dit vostè, que legalment és complicat, per això en el primer punt de 
l’acord parlem de que s’estudiïn les formes legals de subrogació.  Sabem que 
això és un punt complicat. Com dèiem abans, fins a cert punt si es tirés 
endavant doncs seria un... l’Ajuntament de Vilanova seria innovador en aquest 
tema, per tant ens imaginem doncs que el camí no està traçat i que per tant, 
com passa en la majoria d’aquests casos, doncs legalment no és fàcil. 
 
Per una altra banda, finalment l’objectiu de la nostra moció era mirar d’ajudar 
doncs a alguna d’aquestes famílies, desgraciadament perquè no poden ser 
totes, doncs que es troben en aquesta situació, i per tant, doncs si tenim el 
compromís de que en aquesta comissió doncs serà un dels primers temes que 
es toqui, doncs com deia l’objectiu és aquest, que mirem de tirar-ho endavant i 
doncs farem un seguiment anirem treballant perquè així sigui.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Per tant, la deixeu sobre la taula, eh? 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

 



 

PREGUNTES 
 
  24. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• SOBRE LA CONVIVÈNCIA EN ZONES DE VIANANTS ENTRE 
AQUESTS I ELS CICLISTES. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a les preguntes orals, que són... els hi recordo que el que fa la 
pregunta té dos minuts i el que la contesta també.  Comencem per les 
preguntes del Partit Popular. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, aquesta pregunta ve adreçada al govern, doncs 
hem tingut coneixement de moltes queixes sobre els veïns del Centre Vila, que 
hi ha un conflicte i una vulneració de drets entre els vianants i els ciclistes, i si 
bé és cert de que hi ha algunes zones de Vilanova que hi ha un carril bici, i que 
en teoria doncs tots i totes tenim que respectar-lo, al centre de Vilanova, que 
és una zona bastant peatonal, no l’hem trobat, no sé si el govern té... ha 
plantejat, o ha estudiat, o té algun mitjà per intentar solucionar aquest 
problema, sobretot pel tema d’atropellaments de ciclistes a vianants.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Atropellaments durant el 2011 de bicicletes ha hagut 
un, eh?  Ho dic perquè sí que és veritat que hi ha una queixa de la ciutadania 
en general per la convivència amb bicicletes, en concret a la rambla.  L’equip 
de govern el que té previst és posar una senyalització on realment quedi clar 
que el prioritari és el vianant, i que la bicicleta en tot cas ha d’anar, tal i com diu 
la normativa, l’ordenança que tenim vigent, amb una velocitat moderada, que 
és de 10 quilòmetros per hora, i respectant evidentment la situació de 
preferència del vianant.  Però l’ordenança que tenim que... bueno, que es va 
elaborar i que va rebre tot el consens de tots els grups representats en aquest 
Ajuntament, doncs home, és prou clara, i el que hauríem de fer és facilitar 
potser la feina a la Policia local perquè realment les persones que no la 
compleixin ells es vegin autoritzats a actuar. 

 



 

• SOBRE L’ÚS COM A APARCAMENT DE CAMIONS DEL TRAM 
DE LA RONDA IBÈRICA, ENTRE LA ROTONDA DE LA CTRA. DE 
L’ARBOÇ FINS AL C/ DR. ZAMENHOF. 

 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, d’acord.  Passem a la següent pregunta.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
El tramde la ronda Ibèrica que n’hi ha entre la rotonda de la carretera de 
l’Arboç i el carrer doctor Zamenhof s’ha convertit en un aparcament de 
camions.  Nosaltres ja vàrem fer una moció en aquest sentit i volíem preguntar 
quines accions té previst el govern fer per solucionar aquest tema. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  A Vilanova hi ha un aparcament específic per a camions, 
que és el que està a la ronda Ibèrica, però darrere dels jutjats, davant de la 
finca Los Caballitos.  Aquell aparcament els camioners es van queixar perquè 
van dir que aparcaven els vehicles i que no els deixaven maniobrar, i que no 
els deixaven doncs evidentment ni entrar ni sortir amb comoditat.  Està previst, 
abans de que acabi l’any, de posar la senyalització adient per tornar a utilitzar 
aquell aparcament com a aparcament de camions.  I evidentment di’ls-hi als 
camions que ara no aparquen i que aparquen en unes altres zones, doncs que 
aquella zona serà exclusiva d’aparcaments per a camions, perquè així 
constarà a la senyalització. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Perdó, no l’he entès. Però, vull dir, i la part de la ronda...  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Avui tinc el dia jo, eh? 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 



 

És que no he entès la resposta.  Quines accions faran també perquè els 
camions no aparquin a la... no l’he escoltat bé... 
 
 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Els camions no aparquen al pàrquing que tenen destinat, perquè aparquen 
vehicles, i a vegades encara que ells estiguin aparcats, els vehicles 
entorpeixen la maniobra de sortida.  Llavors busquen un altre aparcament que 
els hi sigui més còmode.  I per això estic dient que des de la Regidoria s’està 
portant a terme la senyalització amb ús exclusiu d’aparcament de camions. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.   

 
 

  25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 

• SOBRE ELS ENTORNS DEL CENTRE CÍVIC DE LA COLLADA-
SIS CAMINS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’última pregunta, que és la pregunta del grup municipal del PSC.  
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tant que hi ha una part de la pregunta de la... que vaig fer en la passada 
Comisió Informativa i demà a primera hora hi ha Comisió Informativa, 
m’estalviaré de fer la pregunta i en tot cas demà al matí a primera hora el 
podem... És que trigarà més de dos minuts, per tant millor fem-ho demà al 
matí. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Moltes gràcies, senyor Ruiz. 

 
 
 

PRECS 
 



 

ALCALDESSA 
 
Passaríem a l’última part ja, que serien els precs.  Pensava que en aquestes 
hores ja no hi haurien energies...  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa, gràcies.  Aviam, preguem el nostre grup que a la propera 
Comissió Informativa de l’Àrea corresponent se’ns informi sobre dos acords: el 
del 25 de juliol del 2011, sobre el punt d’informació turístic i de serveis a 
l’estació del ferrocarril, on es demanava en el punt segon de la moció aprovada 
que en el decurs de tres mesos estudiar i redactar la viabilitat de creació 
permanent, permanent d’aquest servei d’informació i acollida als visitants.  
 
I després sobre la moció al Ple del 3 d’octubre de mantenir i promoure una 
política activa de rehabilitació, en el segon punt de l’acord aprovat es deia: 
elaborar des de l’Oficina Local d’Habitatge en el termini d’un mes com a 
document base del debat pressupostari municipal una proposta de 
convocatòria pública municipal d’ajuts a la rehabilitació a tota la ciutat.  
Demanem doncs aquesta informació, preguem. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Altres precs?  Em sembla que n’hi ha un per aquí... senyor 
Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, el prec en el sentit de que en l’últim Ple vem aprovar les ordenances fiscals.  
En elles s’incloïen algunes bonificacions noves, com la del 40% de l’IBI per 
certes rendes familiars.  Hi ha bonificacions que ja existien, com pugui ser la 
bonificació del 50% en famílies nombroses que, pel que sabem, doncs només 
en feien ús unes quinze famílies a la ciutat.  Creiem que és interessant que ja 
no només aquesta, sinó totes les bonificacions en general es facin arribar a la 
ciutadania.  Per tant, el prec va en el sentit de que quan es fagi arribar –ens 
imaginem que es farà arribar un calendari fiscal, com es fa tots els anys-, 
doncs que s’adjunti com a mínim la informació d’aquelles famí... si no totes les 
dades, sí doncs que hi ha aquestes bonificacions, on la gent s’ho pot mirar, 
que la gent pot venir a l’OAC i per tant doncs que estigui una mica explicat, tan 
bé com es pugui, com es pot accedir a totes aquestes bonificacions.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 



 

De fet, a l’OAC s’està preparant un fulletó informatiu sobre això, però ho 
acabarem... està preparat ja, eh? 
 
MARC FONT 
 
En el sentit de que arribés a totes les cases tal com arriba el... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, sí, no, per això dic, s’hi està... s’hi ha començat a treballar però... 
disculpin, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Fa molta ràbia però els precs no es poden respondre... 
 
ALCALDESSA 
 
És veritat, és veritat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Alguna vegada s’arriba a l’absurd, no?, però és el que marca el ROM. 
 
Tres precs que a més a més fa ràbia que siguin precs, perquè tots mereixerien 
òbviament, com qualsevol afirmació que hi ha darrere d’un prec, doncs la 
resposta del que sigui.  El primer és ens hem llegit el Diari de Vilanova 
d’aquesta setmana, que es volen fer retallades, es vol racionalitzar, digueu-li 
com vulgueu, la plantilla o el projecte de la TDT Garraf i ampliar-la a altres.  Bé, 
el prec és que agrairíem nosaltres també saber-ho abans de que surti a la 
premsa, en aquest cas com en altres. 
 
Dos precs sobrevinguts, que no teníem previst fer.  El primer és... tots dos 
provenen de l’Assemblea d’Indignats del 15-M o els interpretem nosaltres.  El 
primer és que ells volien intervenir en aquest Ple en un punt... crec que a més 
a més ho van consultar.  No han pogut perquè el ROM no estableix cap canal 
de partici... no hi ha cap manera possible perquè algú que... a no ser que 
respongui a un punt de l’ordre del dia fixat, pugui intervenir en el Ple i ser 
escoltat pels 25 regidors d’aquest Ple, sigui quin sigui el tema.  No existeix 
això.  Això és motiu de frustració per a més d’una iniciativa ciutadana i per... i 
també per a determinada gent.  I en tot cas el prec seria, com nosaltres hem 
demanat més d’una vegada, que iniciem la redacció del Reglament de 
Participació Ciutadana i en el nostre cas preguem també doncs que s’iniciï una 



 

reforma del ROM en vistes a les diferents absurditats que provoca en 
determinats moments. 
 
I un tercer prec, encara més compromès, i vagi per endavant tot el respecte 
per a la persona i pel coneixement que tenim de tot el que va succeir.  Però el 
contingut, diguéssim, del que volia dir l’Assemblea d’Indignats nosaltres ho 
traslladem reinterpretant-ho a la nostra manera, per convertir-ho en un prec, és 
que estan summament preocupats perquè el desenvolupament dels judicis que 
se celebraran aquesta setmana contra vint detinguts dubten de que siguin els 
culpables concrets dels que van permetre’s la gosadia d’atacar doncs 
físicament els diputats del Parlament.  Creuen que hi ha hagut en l’actuació 
dels Mossos, des del principi a plaça Catalunya, fins després en els dossiers 
que implicaven la detenció porta per porta, o a dins de la mateixa seu judicial 
d’aquesta gent determinades irregularitats. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Suposo que ara farà el prec. 
 
 
QUIM ARRUFAT 
 
I el prec és que ho tingui en compte com un trasllat del missatge que volien 
traslladar en aquesta carta l’Assemblea d’Indignats. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Faré dos precs, senyora alcaldesa.  La primera és... el primer és sobrevingut, 
completament sobrevingut, i en el sentit de que li prego –i ho dic amb els 
noms, no?-, li prego al senyor Gerard Figueras que si creu que necessita 
d’altres testimonis de lo que vam viure els diputats en el Parlament de 
Catalunya, no tingui el més mínim dubte de demanar-m’ho, perquè un no ha 
sortit en vídeos, però també va patir lo seu, encara que en altres això pugui 
semblar que siguin coses menors. 
 
I el segon prec és una qüestió més pràctica, en el sentit que en aquesta ciutat 
–suposo que en moltes d’altres també- hi ha un mal costum, per dir-ho d’una 



 

manera suau, de cremar contenidors.  I en algun concret indret aquests 
contenidors... li diré l’adreça, és el carrer Jacas, aproximadament a prop de 
l’avinguda Lluís Companys, hi han tot un grapat de contenidors que estan a 
escassos centímetres d’una centralització de comptadors de gas d’uns edificis 
que hi han allà.  Això, o sigui, la crema dels contenidors ja ha provocat dos 
ensurts en els veïns, no pels contenidors, sinó òbviament pel gas, i en aquest 
sentit sí que els hi demanaríem, fins que no passi aquesta costum de cremar 
contenidors, doncs com a mínim que es retirin d’aquestes instal·lacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, dos precs.  El primer té tres subapartats, 
diguem, és per a la regidora d’Educació.  Ens han arribat veus de la gran 
preocupació de pares i mares de l’escola Pasífae, perquè sembla que allò que 
es va viure en aquest Ple passat de demanar doncs actuacions per millorar 
l’escola no s’avança.  Llavors volia que ens digués a la propera Comisió 
Informativa, que ens expliqués tres qüestions: primer, com estan avançant 
les... com s’està avançant en les negociacions amb el Departament d’Educació 
o d’Ensenyament per tal de tirar endavant l’escola Pasífae; la segona, que 
expliqui què hi ha de cert sobre aquest rumor que corre de la desaparició de 
línies de l’escola Pasífae i, per tant, de que això està creant un malestar entre 
els pares i mares de l’escola perquè veuen perillar l’escola i no tenen gaire 
informació sobre quin serà el futur del propi equipament; i després el tercer, si 
és que ja s’ha començat a parlar del projecte de pati per a l’escola.  Es va dir 
que s’arranjaria el pati, que potser es posaria una pista, que es posarien uns 
arbres, etc., però molt ens temem que arribarà la primavera, arribarà l’estiu i 
allà no hi haurà ombra.  Com que no tenim informació, a la propera reunió 
informativa que tinguem sobre el tema, doncs agrairíem que ens informés. 
 
I el segon prec és per a la senyora Glòria García.  Li demanaria... no sé si ha 
vist que hi ha uns elements urbans penjats de, no sé si dir el sostre, entre 
carrer i carrer que no són les lluminàries nadalenques i que, per tant, fa uns 
dies que s’han posat, des de... pràcticament des de la Fira es van posar uns 
globus al centre de la ciutat que diu: Viu comerç, i sap què passa?, que s’estan 
desinflant.  De fet, estan desinflats des de fa molt de temps i queda malament.  
Em sap greu pel comerç, perquè això no s’ho mereix.  No sé si és 
responsabilitat seva o de la gent del comerç d’instal·lar-ho, però tenint en 
compte que ja s’han instal·lat les lluminàries i que, per tant, hi ha hagut gent 
que ha pujat a instal·lar lluminàries, home, és una llàstima que allò estigui com 
està, perquè dóna una imatge doncs una mica de deixadesa, emulant el meu 



 

estimat Ibars, doncs aquest tipus de coses sé que les té...  Potser, si vol 
deixar-ho, com a metàfora del govern, de que primer està molt inflat i després 
es va desinflant, doncs per mi endavant.  Però home, agrairíem que el comerç 
doncs estigui ben...  Era broma, eh?, no voldria caure... 
 
 
ALCALDESSA 
 
Perdoni, hi ha un prec que em demana el regidor Gerard Figueras, que serà un 
prec i serà molt curt, així com ha promès. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies alcaldessa, però crec que és de justícia doncs primer fer un prec per 
agrair el posicionament del senyor Rodríguez.  I el prec és concretament 
demanar respecte a tothom.  Jo no desitjo a ningú que visqui ni la por produïda 
ni per les vexacions, ni per les agresions físiques que jo i altres diputats vàrem 
viure en uns determinats fets.  Crec, per això, que la democràcia i la justícia 
actuen amb igualtat absolutament per a tothom, pels qui som càrrecs públics i 
pels qui no.  I com que entenc precisament que la justícia i la democràcia 
actuen per igual amb tothom, jo, per no interferir, diguem-ne en el procés que 
està judicialment iniciat per la fiscalia de l’Estat, i en aquest cas en el que un 
servidor n’és un perjudicat, doncs deixarem que el procés finalitzi i quan 
finalitzi, doncs, perquè evidentment no tinc cap intenció de perjudicar ni a favor 
ni en contra de ningú, podré fer les valoracions que crec oportunes, que en 
alguns casos doncs han sigut objecte de molta mofa, i que doncs aquest 
regidor i diputat al Parlament podrà humilment també valorar, amb tot el 
respecte que demano i que tinc i entenc per tothom.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Per tant, aixecaríem aquesta sessió.  Gràcies a tots 
i bones festes. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
13 d’octubre de 2011 
 
1)  Quines empreses paguen l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 

a la ciutat?  Quin import tributa cadascuna?  A quina categoria de 
carrers ho fa? 



 

  
Aquesta informació es va enviar des de el departament de Tresoreria 
mitjançant un llistat on es recollien les diferents activitats del padró de l’impost 
de l’exercici 2011 classificades i agrupades per categories de carrers, amb les 
dades següents: 
 

Categoria 
carrer Rebuts 

Import Quota 
municipal 

Import 
Recàrrec 
provincial 

Import Total 

1ª 154 268.600,18 30.035,19 298.635,37 
2ª 476 1.701.395,61 201.275,63 1.902.671,24 
3ª 2 717,76 100,09 817,85 
4ª 6 8.091,78 1.287,34 9.379,12 
(1) 130 87.931,92 30.776,26 118.708,18 

 768 2.066.737,25 263.474,51 2.330.211,76 
(1) Activitats sense categoria i, per tant, amb índex situació 1,00. 
 
 
2)  Quines zones de la ciutat corresponen a la classificació per categories 

de carrers aprovada per aquesta corporació en Ple en la sessió del dia 
3 de novembre de 1997? 

 
Des de la implantació de l’IAE a l’any 1992, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
va fixar quatre categories de carrers que corresponen a tres àmbits concrets, 
sent l’altre la categoria residual dels que no estan en cap de les altres tres 
categories. 
 
 Primera categoria:  correspon als principals eixos comercials. 
 Tercera categoria: activitats a La Collada. 
 Quarta categoria: activitats a la Vilanova vella. 
 Segona categoria: la resta. 
 
Com annex a les Ordenances Fiscals es publica el llistat dels carrers amb la 
seva categoria. 
 
 
3)  Quina és la recaptació total de l’IAE en els darrers exercicis 2008-2009-

2010.  Quina seria si s’unifiquessin totes les categories de carrers en 
la primera categoria (3,13)?  

 
D’acord amb les dades de la liquidació dels pressupostos dels anys 2008-
2009-2010 els resultats de l’IAE són (només quota municipal): 
 

Any Pressupost Càrrec Net Recaptat  



 

31-desembre 
2008 2.250.150,00 2.387.367,60 2.303.557,27 
2009 2.450.000,00 2.516.577,00 2.366.607,12 
2010 2.500.000,00 2.459.001,59 2.311.146,98 

 
L’article 87 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals regula l’establiment 
pels Ajuntaments de l’índex de situació, que ha de complir amb les condicions: 
- L’índex màxim és 3,80 
- El número mínim de categories és 2 
- Entre les diferents categories ha d’haver una diferència mínima de 0,10 
 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
15 de novembre de 2011 
 
1)  Quines són les funcions que realitza l’empresa ENDESA ENERGÍA 

SAU a qui l’Ajuntament externalitza el servei municipal de l’enllumenat 
públic? 

 
Endesa Energía SAU és l’empresa adjudicatària del subministrament elèctric 
dels contractes superiors a 10 Kw 
 
2) Quines són les funcions que realitza l’empresa SECE, SA, a qui 

l’Ajuntament externalitza el servei municipal de manteniment de 
l’enllumenat públic?  

 
L’Ajuntament està obligat a disposar  d’un instal·lador qualificat pel 
Departament d’Indústria de la Generalitat. SECE SA compleix amb aquest 
requisit. 
 
Tal i com diu la Clàusula 3.5 del concurs que es va realitzar per aquest motiu: 
 
“L’objecte del servei és la prestació del control de funcionament té com objectiu 
localitzar incorreccions en l’estat de les instal·lacions, procedint a reparar-les i 
tractar, al mateix temps, de prevenir-les mitjançant la comprovació periòdica de 
tots els elements que les composen. 
 
Els treballs inclosos dins d’aquest servei són els següents: 
 

• Control d’encesa de les instal·lacions. 
• Control de làmpades en servei. 
• Control de l’estat dels elements mecànics. 



 

• Reparació d’avaries. 
• Verificació de les instal·lacions. 
• Acompanyar a l’inspector de l’EIC corresponent durant les inspeccions 

periòdiques que es realitzin a les instal·lacions .” 
 
3) Té l’Ajuntament de Vilanova algun conveni signat amb la promotora 

Llave de Oro?  En cas afirmatiu, en volem una còpia en format digital a 
cupvilanova@vilanova.cat. 

 
L’ajuntament no té signat ni aprovat cap conveni amb dita promotora.  
 
4)  Té previst el govern municipal alguna actuació urbanística al sector 

del Racó de Santa Llúcia?  Demanem una còpia en paper i digital del 
Pla Parcial del Racó de Santa Llúcia, enviada a 
cupvilanova@vilanova.cat. 

 
El govern té previst impulsar i prosseguir les actuacions urbanístiques que 
estan en procés des de fa temps i, per tant, s’estan tramitant les figures de 
gestió que promou la Junta de Compensació de l’àmbit: Projecte d’urbanització 
i Projecte de reparcel·lació, aprovats inicialment, fent-se el seguiment tècnic i 
jurídic corresponent a les demandes i peticions d’aclariments  dels equips 
redactors dels documents en tràmit i de la pròpia Junta de Compensació. 
 
Essent el Racó de Santa Llúcia un àmbit de Sòl Urbà, no està sotmès a la 
figura de planejament derivat de Pla parcial que es demana. Les 
determinacions i paràmetres urbanístics de la UA-7 (Racó de Santa Llúcia) 
deriven del propi Pla General, així com de la divisió poligonal del dit sector, 
aprovada definitivament l’any 2002 i la divisió poligonal, del polígon 2, 
aprovada al 2006. 
 
Als efectes de l’accés a aquesta documentació, que té caràcter públic, és a la 
pàgina web municipal, quin circuït és: 

www.vilanova.cat, Vilanova tema a tema, Urbanisme i habitatge, Planejament 
derivat, Instruments de gestió, i en aquest apartat està publicat el “Projecte de 
divisió poligonal, de la UA-7 del Racó de Sta. Llúcia” i el “Projecte de divisió 
poligonal, Polígon 2, de la UA-7 del Racó de Sta. Llúcia”. 
 
5) Té l’Ajuntament algun conveni signat amb l’ADEG? En cas afirmatiu, 

volem el conveni vigent entre l’Ajuntament i l’ADEG, així com els de 
l’any 2010, 2009 i 2008, tots en format digital enviats a 
cupvilanova@vilanova.cat. 

 
Pacte per l’Ocupació, signat el 20 d’octubre de 2009. 
 



 

 
 
 
 
 
 

PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
REUNITS 
 
L’Il·lm. Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, alcalde de Vilanova i la Geltrú. 
 
El Sr. Francesc Rica Saavedra, secretari general de la Unió Intercomarcal Anoia-Alt 
Penedès-Garraf de la Unió General de Treballadors. 
 
El Sr. Albert Rodríguez Mihí, secretari general de la Unió Intercomarcal del Penedès-
Garraf de Comissions Obreres. 
 
El Sr. Xavier Cardona i Torrandell, president de l’Associació d’Empresaris del Garraf, 
Alt Penedès i Baix Penedès. 
 
Assistits pel Sr. Josep Gomariz Meseguer, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

MANIFESTEN 
 

1. Que en el mes de març de 2008, el nostre municipi tenia en actiu 2.123 empreses 
repartides per sectors de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (3 empreses) (0,14%) 
• Sector industrial (183 empreses) (8,62%) 
• Sector de la construcció (406 empreses) (19,12%) 
• Sector serveis (1.531 empreses) (72,11%) 

 
2. Que a les 2.123 empreses del març de 2008 hi treballaven 15.577 treballadors/ores 
assalariats/ades, repartits/ides per sectors de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (5 treballadors/ores) (0,03%) 
• Sector industrial (3.943 treballadors/ores) (25,31%) 
• Sector de la construcció (2.624 treballadors/ores) (16,85%) 
• Sector serveis (9.005 treballadors/ores) (57,81%) 

 
3. Que, al març de 2008, la nostra comarca tenia 4.489 treballadors/ores 
autònoms/es, repartits/ides per sectors de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (57 treballadors/ores) (1,27%) 
• Sector industrial (317 treballadors/ores) (7,06%) 



 

• Sector de la construcció (980 treballadors/ores) (21,83%) 
• Sector serveis (3.135 treballadors/ores) (69,84%) 

 
4. Que, al març de 2009, el nostre municipi té en actiu 1.905 empreses repartides per 
sectors de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (3 empreses) (0,16%) 
• Sector industrial (163 empreses) (8,56%) 
• Sector de la construcció (291 empreses) (15,28%) 
• Sector serveis (1.448 empreses) (76,01%) 

 
5. Que a les 1.905 empreses de març de 2009, hi treballen 13.271 treballadors/ores 
assalariats/ades, repartits/ides per sectors de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (7 treballadors/ores) (0,05%) 
• Sector industrial (3.203 treballadors/ores) (24,14%) 
• Sector de la construcció (1.723 treballadors/ores) (12,98%) 
• Sector serveis (8.338 treballadors/ores) (62,83%) 

 
6. Que, al març de 2009, la nostra comarca té 4.107 treballadors/ores autònoms/es, 
repartits/ides per sectors de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (48 treballadors/ores) (1,17%) 
• Sector industrial (278 treballadors/ores) (6,77%) 
• Sector de la construcció (752 treballadors/ores) (12,98%) 
• Sector serveis (3.029 treballadors/ores) (62,83%) 

 
7. Que, entre el març de 2008 i el març de 2009, s’han tancat 218 empreses, 
repartides de la manera següent: 
 

• Sector agrícola (0 empreses) 
• Sector industrial (20 empreses) (Un 10,93% del sector industrial del març del 

2008 i un 9’17% de les empreses tancades) 
• Sector de la construcció (115 empreses) (Un 28,33% del sector de la 

construcció del març de 2008 i un 52,75% de les empreses tancades) 
• Sector serveis (83 empreses) (Un 5,42% del sector serveis del març de 2008 i 

un 38,07% de les empreses tancades) 
 
8. Que les 218 empreses tancades durant l’últim any, representen deixar sense 
feina a 2.306 treballadors/ores assalariats/ades, repartits/ides de la manera 
següent: 
 

• Sector agrícola (0 treballadors/ores) 
• Sector industrial (740 treballadors/ores) (Un 18,77% dels treballadors/ores del 

sector i un 32,06% dels treballadors/ores acomiadats/ades) 



 

• Sector de la construcció (901 treballadors/ores) (Un 34,34% dels 
treballadors/ores del sector i un 39,04% dels conjunt de treballadors/ores 
acomiadats/ades) 

• Sector serveis (667 treballadors/ores) (Un 7,41% dels treballadors/ores 
assalariats/ades del sector i un 28,90% dels treballadors/ores 
acomiadats/ades) 

 
9. Que, entre el març de 2008 i el març de 2009, el nombre d’autònoms/es ha 
disminuït en 382 persones, un 8,51% dels 4.489 autònoms/es del març del 
2008.  La disminució per sectors és: 
 

• Sector agrícola (9 autònoms/es) (Un 15,79% del sector i un 2,36% respecte al 
conjunt d’autònoms/es que han perdut el treball) 

• Sector industrial (39 autònoms/es) (Un 12,30% del sector i un 10,21% dels que 
han perdut el treball) 

• Sector de la construcció (228 autònoms/es) (Un 23,27% del sector i un 59,69% 
del conjunt que han perdut la feina) 

• Sector serveis (106 autònoms/es) (Un 3,38% del sector i un 27,75% del 
conjunt d’autònoms/es que han perdut la feina) 

 
10. Que durant els últims mesos, i com la resta de municipis de Catalunya, Vilanova i 
la Geltrú ha experimentat una forta crisi econòmica que ens ha fet passar de 2.622 
ciutadans/es aturats/ades al desembre del 2007, als 5.250 aturats/ades a l’agost de 
2009. 
 
11. Que aquest salt en el nombre absolut d’aturats/ades, representa passar del 7,82% 
en la taxa d’atur de desembre del 2007, al 15,15% al mes d’agost de 2009) (Dades de la 
Diputació de Barcelona). 
 
12. Que tots els sotasignats recullen la preocupació i el sentit de responsabilitat 
davant la crisi econòmica i les perspectives de futur de la ciutat, lligada a les de la 
comarca i de les comarques veïnes. 
 
13. Que totes les institucions, entitats, organitzacions i col·lectius que subscriuen el 
present document, cadascuna en el seu àmbit i des de la seva perspectiva, duen a 
terme actuacions que incideixen positivament en la promoció econòmica i en el 
benestar de la ciutadania i, mitjançant l’acord i la concertació, desitgen potenciar 
aquesta incidència positiva de les seves actuacions. 
 
14. Que estan disposats a treballar coordinadament per integrar les seves polítiques i 
accions per tal d’augmentar la repercussió en la creació d’ocupació estable i de 
qualitat al municipi i a la comarca. 
 
15. Que la preocupació per la integració social i pel respecte a la igualtat 
d’oportunitats ha d’estar present en les seves actuacions destinades al foment de 
l’ocupació. 
 



 

16. Que estan disposats a buscar els recursos econòmics necessaris i actuar 
conjuntament per reclamar la creació d’infraestructures i serveis que permetin el 
desenvolupament de l’activitat econòmica i social en un marc sostenible i equilibrat. 
 
17. Que estan disposats a col·laborar en funció dels seus programes d’actuació en el 
desenvolupament dels acords signats i en el posterior procés d’avaluació. 
 
I per tots aquests motius 
 

ACORDEN 
 

I. Subscriure aquest Pacte Local per a l’Ocupació a Vilanova i la Geltrú, com a 
organitzacions i administració més properes al territori i als/a les seus/seves 
ciutadans/es, amb els/les quals comparteixen els objectius comuns de la lluita contra 
l’atur, el manteniment digne dels llocs de treball existents i la promoció econòmica, 
cultural i social de la ciutat, com a elements creadors de valors humans, de riquesa i 
de qualitat de vida. 
 
Per mantenir el treball realitzat fins a aquest moment al municipis, i per assolir nous 
objectius, les parts signants arriben als següents 
 

PACTES 
 

PRIMER. Treballar de manera conjunta per al desenvolupament de tres grans camps 
d’actuació, dirigits a l’educació/formació, ocupació i creació d’empreses i a la lluita 
contra la marginació i l’exclusió social.  D’aquests camps se’n deriva la necessitat de 
les accions següents: 
 
1 – En el camp de l’educació i la formació: 
 
a)  Impulsar la creació d’una mesa estable que serveixi de fòrum de diàleg permanent 

entre la universitat, el món educatiu, el món laboral i la formació professional i 
ocupacional, vetllant per a la creació de nous cicles formatius que es puguin 
relacionar amb el teixit social i empresarial del municipi. 

 
b)  Potenciar el treball al voltant de la cultura emprenedora.  L’eina per a aquesta 

potenciació passarà per la correcta coordinació de les empreses amb el sector 
educatiu. 

 
c)  Crear una estratègia conjunta en la lluita contra la “fractura tecnològica”, dotant 

totes les accions educatives i ocupacionals d’una base que permeti les persones 
avançar en la seva alfabetització tecnològica. 

 
d)  Crear, en col·laboració amb els diferents gremis de la ciutat, un Centre 

d’Aprenents que potenciï formació –subvencionada o no- al voltant dels oficis 
manuals més comuns, i lligada, l’esmentada formació, als programes de 
qualificació professional inicials. 

 
2 -  En el camp de l’ocupació: 



 

 
a) Coordinar les diferents borses de treball dels sotasignats al voltant de la 

intermediació entre l’oferta i la demanda de treball. 
 
b)  Crear un Viver d’empreses que tuteli i doni suport a projectes i iniciatives 

empresarials del municipi. 
 
c)  Potenciar el debat al voltant de la competitivitat territorial i dels seus indicadors 

econòmics, contrastant les dades pròpies amb les dades de les administracions 
superiors, i fent possible que totes les parts del pacte treballin al voltant de la 
mateixa informació. 

 
d)  Treballar de manera conjunta per la simplificació dels tràmits administratius en la 

creació de les empreses. 
 
3 – En el camp de la lluita contra l’exclusió social: 
 
a)  Crear entorns favorables –formació, inserció, potenciació del projecte MATÍ, etc.- 

per a aquells/es ciutadans/es que pateixen problemes de salut mental. 
 
b)  Potenciar el projecte TIMOL (projecte dedicat a les persones amb discapacitat 

psíquica) com una bona pràctica d’inclusivitat a l’empresa ordinària, seguint la 
pauta del treball amb suport. 

 
c)  Impulsar línies de formació i treball al voltant dels col·lectius més desafavorits: 

immigrants, dones, joves... 
 
SEGON.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicarà, per a l’exercici 2009, la 
quantitat de 495.000 € per al desenvolupament del conjunt de les polítiques actives, 
sense perjudici que aquesta quantitat pugui augmentar per la implicació econòmica 
d’altres agents públics o privats.  Ampliarà anualment, mentre sigui vigent el pacte, la 
quantitat de l’exercici 2009 amb els valors de l’IPC interanual del mes d’octubre. 
 
TERCER.  L’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, posarà 
a disposició del Pacte tot el seu aparell logístic, al mateix temps que dissenyarà, 
prepararà, coordinarà i executarà amb els seus propis recursos, una jornada o 
jornades anuals de reflexió sobre economia i municipi. 
 
QUART. Els sindicats UGT i CCOO posaran a disposició del Pacte la seva xarxa de 
delegats/des sindicals, i els seus butlletins interns, per fer arribar els acords a la resta 
de treballadors/es.  Dissenyarà, prepararà, coordinarà i executarà amb els seus propis 
recursos, una jornada o jornades anuals de reflexió sobre sindicalisme, economia i 
municipi. 
 
CINQUÈ.  Els signants d’aquest pacte volen afavorir que altres institucions, estaments 
o associacions econòmiques o ciutadanes s’adhereixin lliurement a aquest Pacte.  Per 
fer-ho, hauran de manifestar la seva adhesió, al mateix temps que expressar el seu 
compromís d’aportar recursos materials i/o humans que millorin l’assoliment dels 
objectius del Pacte. 



 

 
SISÈ.  Es crearà una Comissió de Seguiment, constituïda per, com a màxim, dos/dues 
membres de cada una de les parts signants d’aquest Pacte, i presidida per la regidora 
d’Educació i Treball, amb la finalitat de garantir un marc de relació estable per al 
desenvolupament i l’execució de les actuacions que conformen l’acord del document. 
 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran: 
 
1. Analitzar i prioritzar les accions proposades en cada moment per al 
desenvolupament del Pacte. 
 
2. Seguiment del desenvolupament de les accions. 
 
3. Avaluar, en cada moment, la globalitat de la implementació del Pacte. 
 
4. Presa en consideració i aprovació de les sol·licituds d’adhesió al Pacte, per part 
d’institucions, estaments i associacions econòmiques o ciutadanes. 
 
5. Redacció i presentació d’un informe anual de seguiment del Pacte. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos. 
 
SETÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball (IMET), actuarà com a entitat coordinadora del Pacte.  Amb aquesta finalitat, 
aportarà els recursos humans necessaris i elaborarà la documentació tècnica que es 
requereixi en cada moment. 
 
VUITÈ. El Pacte, com a tal, podrà participar en altres pactes sempre que el seu entorn 
geogràfic sigui superior al municipi. 
 
NOVÈ. El present acord té naturalesa administrativa i, conseqüentment, les parts 
accepten que tots els desacords que sorgeixin se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa de Barcelona. 
 
DESÈ. La vigència d’aquest pacte s’estableix des de la seva aprovació i signatura fins 
al 31 de desembre de 2011.  En el cas que cap part denunciï el pacte amb l’antelació 
mínima d’un mes, aquest es considerarà prorrogat per un any. 
 
Vilanova i la Geltrú, 20 d’octubre de 2009 
____________________________________________________________________ 
 
 
Conveni de col.laboració entre l’ADEG i l’OAPVB d’ajuda mútua, signat el 
15 de novembre de 2011. 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE 
PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER I L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL 
GARRAF, L’ALT PENEDÈS I EL BAIX PENEDÈS 



 

 
 
L’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès, en endavant 
ADEG, amb seu social al carrer de l’Àncora, 3, de Vilanova i la Geltrú, representada 
en aquest acte pel seu president, Xavier Cardona Torrandell, és una organització 
empresarial que aplega afiliacions d’empreses i col·lectius d’empreses de tots els 
àmbits i sectors d’activitats. 
 
L’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer, en endavant l’OALP Víctor 
Balaguer, amb seu social a l’avinguda Monturiol, núm. 2, de Vilanova i la Geltrú, 
representada en aquest acte per la seva presidenta, Neus Lloveras i Massana, 
assistida pel secretari d’aquesta institució cultural, Miquel Navarro Menargues. 
 
Ambdues parts, amb la intenció d’establir un acord marc de col·laboració i posar a 
disposició l’una de l’altra, diferents recursos i serveis que es puguin convenir de 
manera puntual, estableixen els següents 
 

ACORDS 
 

Primer 
L’OALP Víctor Balaguer quedarà vinculat a l’ADEG com a institució associada, amb 
els mateixos drets i en les mateixes circumstàncies que les empreses i les entitats 
associades, tot i que amb exempció de quota social així com de cap altra obligació 
contributiva. 
 
Segon 
L’ADEG posarà a disposició de l’OALP Víctor Balaguer els seus canals i mitjans de 
comunicació per tal que es pugui fer difusió de les activitats i convocatòries 
promogudes per l’OALP Víctor Balaguer. 
 
Tercer 
L’ADEG i l’OALP Víctor Balaguer treballaran conjuntament en el disseny d’un pla 
operatiu per a la capacitació de patrocinis i accions de mecenatge que tinguin com a 
finalitat el suport dinerari a determinats esdeveniments o actuacions promoguts per 
l’OALP Víctor Balaguer. 
 
Quart 
L’OALP Víctor Balaguer posarà a disposició de l’ADEG l’ús de determinades zones 
dels seus equipaments en concepte de lloguer sense cost, dues vegades l’any –com 
ara el saló de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer o els jardins del Museu Papiol, en 
concret, els espais susceptibles de lloguer d’instal·lacions dels edificis adscrits a 
l’OALPVB (veure OF núm. 22 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú)- com a escenari 
de convocatòries i esdeveniments puntuals, sempre que això sigui possible i quan no 
destorbi cap actuació programada amb anterioritat. 
 
Aquesta disposició d’ús no suposarà cap cost per a l’ADEG, tret d’aquelles despeses 
que es generin de manera addicional, com per exemple el cost del servei de 



 

consergeria necessari per a la realització de l’acte segons el cost que consta en l’OF 
núm. 22 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Cinquè 
Pel que fa a la resta de requisits i/o serveis addicionals per la utilització dels edificis 
adscrits a l’OALPVB s’atendran les normes descrites en l’OF núm. 22, Taxa per a la 
utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. 
 
 
Sisè 
Una vegada utilitzats els dos usos gratuïts, a la resta de peticions d’utilització de sales 
que l’ADEG sol·liciti a l’OALPVB s’aplicaran les tarifes descrites en l’OF núm. 22, Taxa 
per a la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Setè 
L’OALPVB oferirà a l’ADEG visites als museus i/o exposicions per a grups amb una 
limitació de dues visites anuals i un aforament de 25 persones per grup en cas que la 
visita es realitzi al Museu Balaguer, de 15 persones en cas que la visita es realitzi al 
Museu Papiol i de 10 en cas que la visita es realitzi a la Torre Blava. 
 
Vuitè 
La signatura d’aquest conveni es donarà a conèixer a l’opinió pública a través dels 
mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència d’un any natural a partir de la seva signatura per 
ambdues parts.  Després d’aquest termini d’un any, es sotmetran a revisió, si s’escau, 
tots els apartats inclosos. 
 
I, com a prova de conformitat, signen el present conveni per triplicat en el lloc i la data 
esmentada. 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de novembre de 2011 
____________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
22 de novembre de 2011 
 

1.  Aquest estiu s’han pagat 637 € en concepte de lloguer pels wc del 
Faraday i 401 € pel lloguer dels urinaris, fet que suma més de 1000 €. 
Per quin motiu aquesta quantitat no s’inclou dins la seva subvenció? 
Es paga en d’altres festivals? 

Totes les activitats de pública concurrència que es celebren sota l’aixopluc de 
la Regidoria de Cultura han de tenir el seu corresponent Pla de Prevenció i 



 

Riscos. En funció de l’espai i l’ocupació prevista, aquest Pla determina el 
nombre d’urinaris que cal instal·lar. 
 
A títol d’exemple, durant aquest any l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
instal·lat i pagat urinaris instal·lats a les places de les Neus i del Mercat, i a dos 
festivals celebrats al Molí de Mar, però la FAC i els Pabordes de la Festa Major 
contemplaven aquestes instal·lacions en els seus pressupostos. 
 
És intenció d’aquesta Regidoria de Cultura establir els criteris per a la gestió 
d’aquestes infraestructures, tota vegada que fins ara aquestes s’havien 
instal·lat d’acord amb els compromisos assumits per cadascun dels 
organitzadors amb l’Ajuntament a través de convenis, com és el cas de 
Faraday a través del conveni signat el maig de 2011. 
 

2.  El subministrament elèctric de l’Ajuntament el fa Endesa. Després de 
la liberalització del sector, s’ha mirat si d’altres empreses ofereixen 
millors condicions? 

Des que es va liberalitzar el sector elèctric es va treure a concurs el 
subministrament elèctric i es va adjudicar a Endesa. 
 

3.  Sembla ser que les fotocopiadores de l’Ajuntament no són propietat 
del mateix, sinó que les posa una empresa que cobra per fotocopia 
feta (tenen comptador). Alguna fotocopiadora paga 429 € mensuals. 
S’ha estudiat si seria més rentable tenir-ne de pròpies? Si s’ha barallat 
aquesta possibilitat, per què s’ha descartat? Quin és el tracte i 
condicions que té l’Ajuntament amb l’empresa que ho gestiona? 

S’opta per un sistema de rènting i no per la compra per motius d’eficiència i 
operativitat. Està comprovat que aquestes màquines –per tecnologia i altres 
aplicacions- en pocs anys queden obsoletes. Amb el rènting el contracte 
permet canviar el model obsolet pel seu equivalent més modern sense 
modificar la quota o fins i tot passar a prestacions superiors, si calen. 
 
Respecte de la fotocopiadora que es paga 429 € mensuals, és la que està 
destinada a fer grans tiratges. Està ubicada a Serveis Generals i dóna servei a 
tot l’Ajuntament i Organismes Autònoms, reduint  els costos dels departaments 
que fins ara externalitzaven aquesta feina.  
 
Es paga preu per còpia (comptador) a canvi del manteniment (mà d’obra, 
peces de recanvi i qualsevol altra tipus de reparació) i també pel 
subministrament  dels tòners. 
  



 

4.  El servei de centraleta/vigilància de l’entrada de l’Ajuntament val 
10.000 € mensuals. Quines són les seves funcions? Quins avantatges 
suposa l’actual servei respecte les condicions anteriors (policia i 
personal municipal)? 

Les seves funcions són prestar els serveis de recepció-vigilància i atenció de la 
centraleta telefònica de l’edifici principal de l’Ajuntament. 
 
 
 
Funcions generals: 
 

- Custòdia de claus: Entrega i recollida de les claus de les diverses 
dependències de l’edifici principal i edificis municipals al personal 
autoritzat, registrant-ho per procediments informàtics. 

-  Atenció i informació a les persones no adscrites al Centre. 
-  Atenció al monitor de projecció de les imatges de les càmeres de 

videovigilància. 
-  Vigilància de l’accés a l’edifici de la Casa Consistorial. 

 
Funcions específiques de 15 a 22 hores de dilluns a dissabte i de 8 a 22 hores 
diumenges i festius: 
 

- Les funcions generals del paràgraf anterior. 
- Control d’accés al Centre de persones no adscrites al mateix (visites, 

entrega de paquets, etc.), excepte les que es dirigeixen a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (l’horari d’aquesta oficina es descriu en el punt 
següent), elaboració d’una identificació i avís als destinataris d’aquestes 
visites. 

- Es durà un registre de visites (per a les visites que es produeixin fora de 
l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a dissabte) i un altre d’incidències. 

- Atenció de la centraleta telefònica desviant les trucades a les persones 
destinatàries o a les que correspongui donar la informació sol•licitada.  

 
Funcions específiques de 22 a 8 hores tots els dies de l’any: 
 

- Tancament de la porta principal del Centre a les 22 hores i obertura de 
la mateixa a les 7 hores. L’hora de tancament de la porta principal de 
l’Ajuntament podrà variar puntualment per la celebració del Ple 
Municipal o actes esporàdics. 

- Atenció de la centraleta telefònica i, en el seu cas, desviament al servei 
de guàrdia corresponent. 

- Rondes de seguretat, sempre a hores diferents, observant les sortides 
d’emergència, els quadres tècnics, els accessos exteriors, el sistema de 



 

detecció i extinció d’incendis, els sistemes de seguretat, etc. La 
vigilància s’exercirà sense intervenció en aquesta franja horària. 

 
Les funcions de l’auxiliar telefonista són els següents: 
 

- Recepció i atenció telefònica de les trucades que es rebin a la 
centraleta. 

- Desviament de les trucades telefòniques a les persones destinatàries 
d’aquestes trucades. 

 
Es va optar per externalitzar el servei de manera conjunta (recepció-vigilància i 
atenció de la centraleta telefònica) per poder donar un servei integral 24 hores, 
amb més funcions, on els quadrants, baixes i formació corren a càrrec de 
l’empresa adjudicatària sense perjudicar ni la qualitat del servei ni la seva 
continuïtat.  
 

5.  En concepte de què paga l’Ajuntament el servei de rènting de 
l’empresa Arval Service Lease?  

En concepte del subministrament de 5 vehicles per a la Policia Local. 
 
La Junta de Govern local en data 2 de maig de 2007 va acordar adjudicar a 
Caixarènting, SA, el contracte de subministrament de 5 vehicles logotipats per 
a la policia local mitjançant el sistema rènting. 
 
Amb data 29 de desembre de 2010, Caixarènting i Arval van acordar la 
transmissió de la branca de l’activitat consistent en l’arrendament de vehicles a 
de Caixarènting a favor d’Arval. 
 
(S’adjunta contracte adjudicat a Caixarènting i comunicat de Caixarènting  
traspassant el contracte a Arval). 
 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PEL SISTEMA DE RÈNTING DE CINC 
VEHICLES LOGOTIPATS PER A LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
A Vilanova i la Geltrú, 3 de maig de 2007 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data 7 de febrer de 2005, i en ús de les factultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’alcalde-president JOAN IGNASI ELENA I GARCIA, 
assistit en aquest acte pel secretari de la Corporació JOSEP GOMARIZ MESEGUER. 
 
D’altra part, CAIXARENTING, SA, amb CIF A-58662081 i domicili a la Gran Via de les 
Corts Catalanes, 130-136, 5a. Planta, 08038 Barcelona, segons escriptura pública de 



 

constitució, i en el seu nom i representació com a apoderat el Sr. XXXXXXXXXXXX, 
major d’edat amb DNI XXXXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per a la celebració del present contracte 
de subministrament que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats pel contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de març de 2007, va 
aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules economicoadministratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del 
subministrament pel sistema de rènting de cinc vehicles logotipats per a la policia local 
de Vilanova i la Geltrú, mitjançant concurs.  Així mateix, va aprovar publicar l’anunci 
de licitació de la manera prevista a l’article 78 i concordants del text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
 
II. L’acte de la qualificació de la documentació administrativa i la d’obertura de les 
pliques econòmiques, es van efectuar el dia 26 d’abril de 2007. 
 
III. Com a conseqüència de la qualificació de la documentació administrativa prèvia, 
es qualifica correctament la documentació administrativa sobre personalitat, garantia i 
requisits de CAIXARENTING, SA, BANSALEASE, SA EFC i BBVA FINANZIA 
AUTORENTING, SA. 
 
IV. En data 26 d’abril de 2007 es reuneix la Mesa de Contractació, resultant la 
proposta d’elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació de l’empresa 
CAIXARENTING, SA, d’acord amb l’informe tècnic favorable de la cap del Servei de 
Compres, Sra. Carme Villalva Frías, de data 26 d’abril, incorporat a l’expedient. 
 
V. 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’alcalde a la Comissió de Govern, de data 18 
de juny de 2003, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 de maig de 
2007, va acordar adjudicar el contracte de subministrament pel sistema de rènting de 
cinc vehicles logotipats per a la policia local a CAIXARENTING, SA, amb les 
condicions que s’assenyalen en el plec de clàusules economicoadministratives i el 
prec de prescripcions tècniques. 
 
VI. Les obligacions econòmiques que es deriven de l’execució del present contracte 
seran satisfetes amb càrrec a la partida pressupostària núm. 05.222.20320 del 
pressupost municipal de 2007. 
 
Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 54 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i 
l’article 71 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
d’aquesta Llei, les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte de 
subministrament en base a les següents 
 



 

CLÀUSULES 
 
Primera. CAIXARENTING, SA, i en el seu nom i representació el Sr. Miquel Llobet 
Bergadà, es compromet a efectuar el subministrament pel sistema de rènting de cinc 
vehicles logotipats per a la policia local de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les 
clàusules del present contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les 
prescripcions de la resta de documentació tècnica i administrativa que integra 
l’expedient. 
 
Segona. El contractista s’obliga a executar el subministrament dels cinc vehicles 
adjudicats per un preu anual total de QUARANTA-CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-
SET EUROS AMB SEIXATA-VUIT CÈNTIMS (45.637,68 €), quantitat que inclou totes 
les despeses necessàries, incloses les de transport, lliurament dels vehicles a la 
dependència de destí, IVA inclòs, i en general totes les necessàries per al compliment 
del contracte. 
 
El pagament del preu dels equips efectivament lliurats es farà prèvia presentació de 
factures justificatives, en 48 quotes mensuals a comptar des de la data de lliurament 
dels vehicles, sense que procedeixin pagaments a compte per operacions 
preparatòries. 
 
Tercera. La vigència del contracte començarà en la data de la seva signatura i 
finalitzarà als 48 mesos a comptar des del lliurament efectiu dels vehicles d’acord amb 
les condicions establertes als plecs de clàusules administratives i prescripcions 
tècniques i oferta del contractista. 
 
Quarta. El contractista designarà un interlocutor que el representi davant l’Ajuntament 
per fer un seguiment de les condicions en què es lliuren els vehicles i per a 
responsabilitzar-se de totes les incidències que puguin sorgir. 
 
Cinquena. El contractista es compromet a lliurar els equipaments objecte de 
subministrament en el termini màxim de cinquanta dies a partir de la signatura del 
contracte. 
 
La recepció per part de l’Ajuntament tindrà lloc en el moment del lliurament dels 
equipaments objecte de subministrament. 
 
Si els equipaments lliurats no es troben en estat de ser rebuts es farà constar a l’acta 
de recepció i es donaran les instruccions precises al contractista perquè esmeni els 
defectes observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el 
pactat. 
 
En cas que l’adjudicatari per causes imputables al mateix (no per causes imputables a 
tercers) incorri en demora respecte al compliment del termini de lliurament establert, 
l’entitat contractant podrà optar per la resolució del contracte o a una penalització 
diària d’acord amb l’establert a l’article 95.3 del Text Refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 
 



 

Sisena.  El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament del material o del seu 
funcionament durant la vigència del contracte, exonerant a la part contractant de 
qualsevol responsabilitat. 
 
Setena.  L’adjudicatari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes 
que puguin esdevenir-se, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que 
s’observin siguin conseqüència directa d’una ordre de l’entitat contractant o de les 
condicions imposades per ella. 
 
Si s’advertís l’existència de vicis o defectes en els béns subministrats, l’Ajuntament 
tindrà dret a reclamar del contractista la reposició dels que resultin inadequats o la 
reparació dels mateixos si fos suficient. 
 
Si l’òrgan de contractació estima que els béns subministrats no són aptes per al fi 
pretès com a conseqüència dels vicis o defectes observats en ells i imputables al 
contractista i existeix la presumpció de que la reposició o reparació d’aquest béns no 
serà suficient per aconseguir aquell fi, podrà rebutjar els béns deixant-los de compte 
del contractista i quedant exempt de l’obligació de pagament o tenint dret, en el seu 
cas, a la recuperació del preu satisfet. 
 
Vuitena. El contractista resta obligat a satisfer les despeses de publicació dels 
anuncis de licitació i adjudicació, de formalització del contracte i qualsevol altra que es 
derivi de la contractació. 
 
Novena. Per a respondre de totes les obligacions que el contractista ha assumit, 
aquest ha constituït una garantia a favor de l’Ajuntament per import de 1.825,51 euros, 
dipositats a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, mitjançant aval bancari o en qualsevol 
altra forma legal. 
 
Un cop finalitzat el termini de vigència previst i s’hagi complert satisfatòriament el 
contracte, l’Ajuntament retornarà la garantia al contractista. 
 
Desena. En cas d’incompliment per part del contractista d’alguna de les obligacions 
que ha assumit, serà sancionat amb les penalitat que estableix la legislació vigent, i 
incautació de la garantia, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis que 
contra ell es pogués formular. 
 
Onzena. La resta de condicions tècniques i de prestació del servei, així com de drets i 
obligacions no previstes expressament en el present contracte, són les establertes al 
plec de clàusules economicoadministratives i tècniques particulars que s’adjunta, i que 
és signat per l’adjudicatari en prova de conformitat. 
 
En tot allò que no s’hagi pactat, serà d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei 
de contracte de les administracions públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, el Reglament general que el desenvolupa aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, el plec de clàusules economicoadministratives i 
tècniques particulars que van regir la licitació, i el plec de clàusules administratives 



 

generals que regeix la contractació de subministraments de l’Ajuntament, aprovat el 4 
de novembre de 2002. 
 
El contracte que aquestes clàusules regulen té naturalesa administrativa i, com a tal, 
les qüestions que es plantegin es dilucidaran per aquesta via, i un cop exhaurida 
aquesta, si s’escau, es procedirà davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 

 
A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
El senyor XXXXXXXXXXXXXXXX, amb DNI XXXXXXXXXXX, en nom i representació 
de l’entitat mercantil CAIXARENTING, amb domicili a Gran Via de les Corts 
Catalanes, núm. 130-136, 08038 Barcelona, i NIF A-58662081, en qualitat de director 
general segons el poder atorgat a favor meu, la còpia del qual s’adjunta com a doc. 
núm. 1, 
 
El senyor XXXXXXXXXXXX, amb passaport francès núm. XXXXXXXXXX, en nom i 
representació de l’entitat mercantil ARVAL SERVICE LEASE (ARVAL), amb domicili a 
aquest efecte a l’av. del Juncal, núm. 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), i NIF A-81573479, en qualitat de conseller delegat, en virtut del poder 
atorgat a favor meu, la còpia del qual s’adjunta com a doc. núm. 2, 
 
davant d’aquesta administració compareixen i com millor procedeixi en Dret, 
 

DIUEN 
 

1. L’entitat CAIXARENTING és l’adjudicatària d’un contracte de subministrament de 
vehicles mitjançant arrendament, que es va concedir en el seu dia amb aquesta 
Administració a la qual ens adrecem i que s’ha executat fins al dia d’avui d’una 
manera satisfactòria. 
 
2. Per la seva banda, l’entitat ARVAL és una companyia multimarca de rènting i gestió 
de flotes integrada en el grup BNP Paribus, que és present a Espanya des de l’any 
1996 i que hi gestiona, en l’actualitat, una flota de més de 80.000 vehicles. 
 
3. Ambdues entitats, a través d’un contracte amb data 29 de desembre de 2010, acta 
amb extracte parcial que s’adjunta a aquest escrit com a doc. núm. 3, van acordar la 
transmissió de la branca de l’activitat consistent en l’arrendament de vehicles de 
CAIXARENTING a favor d’ARVAL. 
 
4. D’acord amb el que està previst a l’apartat 4 de l’article 202 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, article actual 73.bis (d’ara en endavant 
LCSP): “En els casos de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el 
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, la 
qual quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  De la mateixa 



 

manera, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o 
branques d’activitat d’aquestes empreses, el contracte continuarà amb l’entitat 
resultant o beneficiària, la qual quedarà subrogada en els drets i obligacions que 
en dimanen, sempre que tingui la solvència exigida en el moment d’acordar 
l’adjudicació.” 
 
5. No hi ha cap dubte que es compleix el requisit que exigeix aquest precepte, atès 
que ARVAL té la solvència exigida a CAIXARENTING donat que es va acordar 
l’adjudicació del contracte de subministrament esmentat més amunt.  A fi d’acreditar 
aquesta circumstància, s’adjunta com a doc. núm. 4 un dossier documental que 
demostra complidament tant la solvència com la capacitat d’obrar d’ARVAL, com 
també que no està incursa en cap prohibició per contractar.  Aquest dossier està 
format per la documentació següent: 
 
  i) Còpia del passaport de la persona que actua en representació de l’entitat ARVAL. 
 ii)  Còpia de l’escriptura de constitució de la societat, inscrita al Registre Mercantil. 
iii)  Declaració responsatable. 
iv)  Els comptes anuals de l’entitat que s’han presentat al Registre Mercantil. 
 v) Relació signada pel representant de l’empresa, on s’inclogui una enumeració dels 

principals subministraments efectuats durant els tres últims anys, amb indicació de 
l’import, les dates i els destinataris privats. 

vi) Pel que fa a la garantia, els compareixents requereixen que l’òrgan competent de 
l’Administració comuniqui les actuacions que s’han de seguir per tal de substituir 
l’aval bancari presentat per CAIXARENTING com a garantia definitiva de 
l’execució de l’assenyalat al contracte de subministrament, en compliment d’allò 
que es preveu a l’apartat 4 de l’article 90 de la LCSP. 

 
6. D’altra banda, els compareixents notifiquen de manera fefaent a aquesta 
Administració que CAIXARENTING NO transmet a ARVAL els drets de cobrament 
que pugui tenir davant d’aquesta Administració i que estan facturats fins al dia 29 
d’abril de 2011. 
 
7. En aquest sentit, a partir del 29 d’abril de 2011, a l’efecte del pagament de les 
quantitats que successivament es meritin a favor d’ARVAL com a conseqüència de 
l’execució del contracte de subministrament que aquí ens ocupa, que no estigui 
domiciliat, es faciliten a aquesta Administració les dades del corresponent compte 
bancari de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, núm. 
2100.8659.13.0200054132. 
 
Per això, 
 

SOL·LICITEN 
 

Que es tingui per presentat aquest escrit juntament amb la documentació que s’hi 
adjunta, i per fetes les manifestacions que s’hi contenen, que s’admeti i després dels 
tràmits legalment preceptius, que: 
 
a)  Doni per comunicada de manera fefaent als efectes legals oportuns la transmissió 

de la branca d’activitat consistent en l’arrendament de vehicles a favor de l’entitat 



 

ARVAL, que se subroga en tots els drets i les obligacions que en dimanin, d’acord 
amb tot allò que es disposa a l’article 202.4 de la LCSP. 

 
b)  Disposi allò que sigui procedent per tal de comunicar als compareixents les 

actuacions que han de dur a terme per a la substitució de l’aval presentat per 
CAIXARENTING com a garantia definitiva del contracte de subministrament al 
qual hem fet referència, a fi de complir el que s’estipula a l’apartat 4 de l’article 90 
de la LCSP. 

 
Barcelona, 20 d’abril de 2011 
____________________________________________________________________ 
 

6.  En concepte de què es paguen 30.000€ mensuals de servei grua 
municipal?  

En concepte del servei de grua municipal. 
 
Segons acord Junta de Govern es paguen mensualment 29.957,96 € a VNG 
aparcaments. 
 
(S’adjunta acord de la Junta de Govern Local). 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i VNG 
Aparcaments, sobre la gestió del servei de retirada de vehicles de la via pública relatiu 
a la encomana de gestió acordada en el Ple de l’Ajuntament del 5 d’abril de 2004, 
segons el text del Conveni que s’adjunta. 
 
SEGON. La despesa per a l’any 2011 representa un import total de 364.000 € (IVA 
inclòs), dels quals resulten pendents, a dia d’avui, de contractació la quantitat de 
242.666,67 € (IVA inclòs). 
 
Aquest import anirà a càrrec de la partida 05.130.22703. 
 
TERCER. Facultar el Sr. alcalde per a la signatura del Conveni, així com per a 
qualsevol altre document que resulti necessari per a l’execució del present acord.” 

 

7.  Quina és la funció de la "Xarxa rescat policia local” per la qual 
l’Ajuntament paga en concepte de renting més de 1.000e mensuals? 
Volem informació al respecte. 

La xarxa Rescat a la qual estem adherits des del mes de juny de 2009, té per 
funció: 
 



 

- Respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències. 

- Es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències d’emergències i 
seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona cobertura urbana i 
rural i comunicacions  en grups independents amb possibilitat de 
coordinació. 

- La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la 
comunicació entre usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o 
col·lectiu per separat com l’actuació conjunta i la coordinació entre els 
col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat. 

 
(S’adjunta conveni i acord de la Junta de Govern Local) 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A L’ADHESIÓ 
DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA. 
 
Vilanova i la Geltrú, 18 de juny de 2009 
 

REUNITS 
 

D’una part, el senyor Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya (en 
endavant, el Departament), que actua per delegació del conseller d’acord amb la 
Resolució IRP/316/2009, de 4 de febrer, de modificació de la Resolució 
IRP/4054/2008, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament. 
 
De l’altra, l’Il·lustríssim senyor Joan Ignasi Elena i García, alcalde de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (en endavant, l’Ajuntament), facultat per a la firma d’aquest 
conveni per acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de maig de 2009, i assistit en 
aquest acte pel senyor Josep Gomariz Meseguer, secretari del mateix Ajuntament, 
com a assessor legal preceptiu d’aquest corporació de conformitat amb l’establert als 
articles 92.3.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 
Local, i 162.1.a) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni 
 

MANIFESTEN 
 

I. D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i 
seguretat, el Departament ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat a Catalunya (en endavant “xarxa 



 

Rescat”) per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències. 
 
II. La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de 
freqüències d’emergències i seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona 
cobertura urbana i rural i comunicacions en grups independents amb possibilitats de 
coordinació. 
 
III. Tant el Departament com l’Ajuntament estan interessats en l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa Rescat.  L’ús compartit de la xarxa Rescat i l’increment 
d’usuaris permetrà un menor cost global i una major rendibilitat en l’ús, concentrant-se 
totes les inversions, la gestió i el manteniment en una sola xarxa. 
 
IV. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la 
comunicació entre usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per 
separat com l’actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actuacions 
d’emergències o seguretat.  Per poder garantir aquestes prestacions, els nous 
terminals que s’hagin d’adquirir per part dels ajuntaments adherits a la Xarxa, hauran 
de ser els que expressament indiqui el Departament, en tant que aquests disposaran 
de la tecnologia, les prestacions i la compatibilitat necessària amb la xarxa creada, raó 
fonamental per la qual els ajuntaments no es poden abastir d’aquesta tecnologia per 
altres canals que no garanteixin la compatibilitat i adequació amb el sistema. 
 
V. L’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006, defineix el 
Consell Rector de la xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de la xarxa, en 
defineix les seves funcions i inclou representació de l’Administració Local de 
Catalunya. 
 
VI. La xarxa Rescat és propietat del Departament i la seva gestió ha estat 
encomanada pel Departament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació mitjançant encàrrec de gestió de 8 de maig de 2007. 
 
És per tot això que les parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració 
per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat, sobre la base dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a la 
xarxa Rescat, creada pel Departament. 
 
Segon.  OBLIGACIONS DEL DEPARTAMENT 
 
El Departament s’obliga a: 
 

• Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys, i la 
seva disponibilitat per a l’Ajuntament. 



 

• Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són 
assumits per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a 
l’Ajuntament. 

• Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la 
xarxa Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin 
afectar al que es preveu en aquest conveni amb antelació suficient. 

• Incloure, en els processos de contractació de terminals Tetra que realitzi el 
Departament, clàusules que permetin a l’Ajuntament adherir-se a aquesta 
contractació per a l’adquisició i manteniment de terminals en condicions 
equivalents a les que hagi aconseguit el Departament. 

• Oferir a l’ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que 
mitjançant el Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR) proporcioni a 
l’Ajuntament entre d’altres, un servei d’atenció a l’usuari per atendre les 
incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat a l’àmbit del 
municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució.  Aquest servei 
complementarà, per tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les 
empreses subministradores. 

• Informar adequadament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya, de la incorporació de l’Ajuntament a 
Rescat i, si s’escau, de la facturació a aplicar. 

 
Tecer.  OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
L’Ajuntament s’obliga a: 
 

• Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes 
d’ús i les condicions tècniques que siguin d’aplicació. 

 
• A tal efecte haurà: 

 
a)  D’adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, 

de la direcció de la xarxa Rescat. 
b)  Observar les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per a garantir la 

seguretat i l’ús eficient de la xarxa. 
 

• Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament 
que sigui necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració 
dels grups de la xarxa Rescat tant com sigui possible a la seva organització. 

• Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats 
detectades per l’Ajuntament en relació a la xarxa Rescat, de manera que es 
disposi d’un termini adequat per poder estudiar la viabilitat de la solució 
tècnica. 

• Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa, siguin membres o 
col·laboradors de serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma 
explícita a no utilitzar els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat per usuaris 
amb altres funcions alienes a la seguretat i les emergències del municipi, a 
excepció que sigui autoritzat explícitament pel Departament. 



 

• Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament 
d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat segons es detalla en l’acord 
cinquè. 

• Adquirir els seus terminals i accessoris directament a l’empresa adjudicatària 
de la contractació pública dels lots corresponents a terminals i accessoris per a 
altres usuaris de la xarxa Rescat, de l’últim concurs per a l’arrendament de 
terminals Tetra del Departament.  L’adquisició s’ha de fer seguint aquest 
procediment per tal de garantir la compatibilitat dels equips amb els estàndards 
de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.  L’equipament 
s’haurà de sol·licitar ajustant-se a la definició que d’aquest material es fa, en 
els lots abans esmentats i haurà de tenir la marca, el model i les 
característiques que l’adjudicatari del lot hagi inclòs a la seva oferta.  
Evidentment, el Departament garantirà la compatibilitat dels equips adquirits 
amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa 
Rescat. 

• Assumir que tal com es detalla en l’acord sisè, l’adquisició del material a què fa 
referència el paràgraf anterior anirà a càrrec de l’Ajuntament i s’haurà de fer en 
règim d’arrendament, per tant amb manteniment inclòs de tot l’equipament 
(excepte el material fungible) durant la vigència del contracte, que haurà de 
tenir la durada que s’estableix en el concurs del Departament. 

• Acceptar que tots els equips i accessoris de la xarxa Rescat adquirits a partir 
del concurs del Departament només seran mantinguts pel COR, el qual 
gestionarà directament amb les empreses subministradores la reparació dels 
equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions necessàries per resoldre 
les incidències que afectin als equips terminals (excepte material fungible).  
Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb 
unes temps de resposta adequats, el COR quan rebi un equip avariat de 
l’Ajuntament, en facilitarà un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la 
mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat, però que no 
sempre serà el mateix equip que s’ha enviat a reparar.  Per tant, de cara a 
gestionar un inventari l’Ajuntament haurà d’utilitzar el número d’identitat de 
l’equip (ISSI) i no el número de sèrie. 

• Adquirir directament el material fungible a què fan referència els dos paràgrafs 
anteriors i els kits d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per 
canvi de vehicle. 

• Cedir l’espai de domini públic o patrimonial municipal per tal que es puguin 
instal·lar els equipaments tecnològics de la xarxa RESCAT que en cas de 
resultar tècnicament necessari pel seu òptim funcionament es requereixi des 
de la Generalitat. 

• Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, 
així com d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de 
protecció civil.  En qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, 
serà d’obligat compliment la presentació en el primer trimestre de l’any la 
memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de delictes, 
faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials, 
d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 



 

• Assumir l’import de les taxes i preus municipals relacionats amb les llicències i 
autoritzacions per la instal·lació d’infraestructures de la Xarxa d’Alarmes i 
Comunicacions (XAC), sirenes en particular. 

• Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu 
electrònic i números de fax dels responsables amb qui hagi de contactar la 
DGPC en cas d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil (alcalde, 
policia local, CRA, tècnic de protecció civil...). 

• Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi 
la DGPC, la informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans 
d’actuació municipals que els afectin (elements vulnerables, ubicació de 
mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, etc.). 

• Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet de punts, memòria 
d’activitats i serveis. 

 
Quart. CLÀUSULA DE RECIPROCITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament en la reciprocitat de la 
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local 
de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, als efectes de 
donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la 
informació estadística i a l’elaboració d’informes de seguretat. 
 
Cinquè. PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA 
RESCAT I COMPROMÍS DE CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS PEL FUNCIONAMENT DE LA 
XARXA. 
 
L’Ajuntament participarà en els costos necessaris per al manteniment, operació, 
transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, a raó de 31,34€ 
mensuals per terminal, d’acord amb el que es va aprovar al Consell Rector de la 
Xarxa Rescat del gener de 2009.  Aquest import s’incrementarà anualment cada 1 de 
gener amb l’IPC relatiu a Catalunya.  Qualsevol altre canvi futur d’aquest import, a part 
del corresponent a l’IPC, haurà de ser definit i aprovat pel Consell Rector de la Xarxa 
Rescat. 
 
La participació de l’Ajuntament en aquests costos de manteniment, operació, 
transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, s’entendrà 
totalment compensada mitjançant l’obligació compromesa en aquest conveni per 
l’Ajuntament de cedir l’ús d’un espai municipal per a la ubicació dels equipaments 
tècnics de Rescat, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís. 
 
La cessió d’ús del bé de domini públic o patrimonial municipal que en cas de resultar 
motivadament necessari pel funcionament òptim de la xarxa es requereixi des de la 
Generalitat, es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de cessió, que s’haurà 
de subscriure en el termini màxim de dos mesos des de la data de comunicació de la 
necessitat per la Generalitat. 
 
Sisè.  ADQUISICIÓ DE TERMINALS 



 

 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir, mitjançant 
arrendament amb manteniment inclòs, els terminals i accessoris Rescat que necessiti 
directament a l’empresa adjudicatària dels lots de terminals i accessoris per  a altres 
usuaris de la xarxa Rescat, de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals Tetra 
del Departament, al preu adjudicat en aquest concurs.  L’empresa adjudicatària haurà 
de subministrar el material a l’Ajuntament i l’Ajuntament haurà d’abonar les quotes 
mensuals corresponents al pagament de l’arrendament (amb manteniment) d’aquests 
terminals.  Cada adquisició de terminals que hagi de realitzar l’Ajuntament ha de 
quedar reflectida en un annex d’encàrrec on s’indicarà el nombre de terminals (mòbils, 
kits per a moto, portàtils i fixos) que s’han d’adquirir i a quin contracte d’arrendament 
de terminals Tetra del Departament han de pertànyer.  Cada nou encàrrec d’aquisició 
s’ha de reflectir en un nou annex. 
 
 
Setè. IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI COR 
 
Per a la gestió d’incidències realitzada pel servei integral COR el Departament aplica 
un import de 5,72€ mensuals per terminal durant el 2009.  Aquest import aprovat pel 
Consell Rector de la Xarxa Rescat del gener de 2009 s’incrementarà anualment cada 
1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya.  Qualsevol canvi futur d’aquest import, a part 
del corresponent a l’IPC, haurà de ser definit i aprovat prèviament pel Consell Rector 
de la Xarxa Rescat. 
 
No obstant això, aquest servei integral del COR serà gratuït per a tots els ajuntaments 
que utilitzin la xarxa Rescat. 
 
Vuitè.  REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL RECTOR 
 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de 
la participació dels vocals de l’Administració  Local de Catalunya en aquest òrgan, 
designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Novè.  CONFIDENCIALITAT 
 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen a considerar confidencial la informació 
tècnica i comercial que rebin de les altres parts.  En conseqüència, les parts es 
comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés 
de l’altra part. 
 
Desè. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de 
qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la 
Generalitat de Catalunya.  En cas que l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui 
incloure la xarxa Rescat, però que no es presten amb caràcter general, es realitzaran 
els estudis tècnics i econòmics corresponents.  En aquest sentit, es crearà una 



 

comissió tècnica per a la concreció i avaluació d’aquestes prestacions 
complementàries. 
 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la 
prestació del servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex tècnic 
número 1 que s’adjunta.  En el futur es podran afegir altres annexos que es 
numeraran com a annex tècnic número 2, annex tècnic número 3, etc., si es considera 
necessari. 
 
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus 
d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de baixa 
temporalment fins a la comprovació del correcte funcionament del terminal. 
 
 
 
 
Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI, PRÒRROGUES I RESOLUCIÓ 
 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà efectiva a partir de la signatura 
d’aquest conveni, i operativa a partir de l’activació dels corresponents terminals. 
 
El conveni té vigència il·limitada.  Es podrà resoldre per denúncia prèvia de qualsevol 
de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos. 
 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 
 

• L’incompliment de les clàusules del conveni. 
• El mutu acord de les parts. 
• La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a 

l’objecte del contracte. 
 
Dotzè. RÈGIM JURÍDIC I LITIGIS 
 
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els 
conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, 
resolució i efectes d’aquest conveni.  En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica 
administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa 
administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats. 
 
I, en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present conveni, 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

8.  Es paguen 6000€ mensuals pel servei de mediació ciutadana (a Gestió 
integral del conflicte). Hi ha cap relació o memòria de què fa aquest 
servei? 



 

Si. 

(S’adjunta memòria) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

9.  Per quin reglament i quines condicions s’organitzen els mercadals 
dels entorns dels mercats municipals? Qui els gestiona, en fa la 
vigilància, els neteja, etc.? 

En aquest sentit cal precisar que a Vilanova i la Geltrú tenim actualment tres 
mercadals on es realitza la venda no sedentària. Dos d’ells ubicats al voltant 
dels mercats de venda sedentària (Mercat del Centre i Mercat de Mar) i un 
tercer ubicat en un barri de la ciutat (La Collada – Sis Camins). 
 
� Mercadal de divendres – organitzat al voltant del Mercat de Mar. 
� Mercadal del dissabte – organitzat al voltant del Mercat del Centre. 
� Mercadal de diumenge – organitzat al barri de La Collada – Sis Camins. 
 
• Mercadal del divendres (Mercat de Mar): 
 
Es gestiona directament per l’ajuntament depenent la seva gestió i control de 
Mercats. Evidentment, les tasques de protecció ciutadana corresponen al 
Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana i la neteja la fa l’empresa encarrega 
del servei, Valoriza. 
 
• Mercadal del dissabte (Mercat del Centre): 
 
La gestió d’aquest mercadal depèn de l’empresa Gestió Integral d'Espais 
Oberts SCCL, que també és l’encarregada del seu control i vigilància. 
Administrativament depèn de l’ajuntament. Les tasques de protecció ciutadana 
corresponen al Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana i la neteja la fa 
l’empresa encarrega del servei, Valoriza. 
 
• Mercadal del diumenge (Mercat de La Collada – Sis Camins): 
 
Es gestiona directament per l’ajuntament, encara que l’empresa UVA (Unió de 
venedors ambulants) és l’encarregada dels serveis de vigilància i control. 
Administrativament depèn de l’ajuntament. Les tasques de protecció ciutadana 
corresponen al Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana i la neteja la fa 
l’empresa encarrega del servei, Valoriza. 
 
Respecte del marc legal que defineix en quines condicions s’organitzen els 
mercadals de venda no sedentària, dir que es concreta en:  
 
- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
- Reglament regulador dels mercadals de Vilanova i la Geltrú de 24 de gener 

de 2005. 
 



 

Per tal de definir l’abast de la Llei s’acompanyen les disposicions directament 
relacionades: 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Tretzena 
Modificació del Decret legislatiu 1/1993 
 
Es modifica l’article 10 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre 
comerç interior, que resta redactat de la manera següent: 
 
Article 10. Autorització dels ajuntaments 
 
1. Els ajuntaments poden autoritzar la venda no sedentària en els espais i les 
vies públiques dels municipis respectius, en perímetres i en llocs determinats 
prèviament, i establir el nombre total de llocs permesos i les dimensions 
d’aquests llocs. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Segona 
Autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l’entrada en vigor 
del Decret legislatiu 3/2010 
 
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a 
l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, resten automàticament prorrogades per un període de quinze 
anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret legislatiu esmentat i són 
prorrogables, de manera expressa, per períodes similars. 
 
2. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària prorrogades són 
transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’administració competent, pel 
termini que resti de la pròrroga, en els supòsits establerts per l’article 10.5 del 
Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior. 
 
3. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment, davant 
els ajuntaments respectius, que estan al corrent de les obligacions amb la 
seguretat social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra 
obligació que els imposi l’Administració local. 
 
 



 

Tercera 
Autoritzacions per a la venda no sedentària posteriors a l’entrada en 
vigor del Decret legislatiu 3/2010 
 
1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després 
de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a 
l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament i del Consell, del 12de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, i abans de l’entrada en vigor de la present disposició s’entenen 
concedides per un període de quinze anys. 
 
2. Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment, davant 
els ajuntaments respectius, que estan al corrent de les obligacions amb la 
seguretat social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra 
obligació que els imposi l’Administració local. 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22.15 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


