
 

 

 
El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-ordinari-de-vilanova-i-la-
geltru-02-07-2018 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2018 

 
 
Acta núm. 9 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:15 hores del dia 2 de juliol de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCESC XAVIER SERRA ALBET (ERC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 



 

 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) ni el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ, 
regidor no adscrit. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

  1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de juny de 
2018. 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
  2. Donar compte del Decret de l’Alcaldessa núm. 3584-2018, de 25.06.2018, de 

nomenament d’una assessora per al grup municipal de SOM VNG. (Exp. 
81/2018-eSEC) 

  3. Donar compte del Decret de l'Alcaldessa de modificació del cartipàs. (Exp. 
42/2018-eSEC) 

  4. Donar compte del Decret de l'Alcaldessa de delegació al regidor del govern 
municipal, Sr. Francesc Xavier Serra i Albet. (Exp. 45/2018-eSEC) 

 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Secretaria General 
 
  5. Modificació de les retribucions dels membres electes de la Corporació 

municipal. (Exp. 171/2015-SEC) 
 
Intervenció 
 
  6. Modificació puntual de la plantilla de personal per a l’exercici 2018. (Exp. 

41/2018-eINT) 
 
Tresoreria 
 
  7. Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 

municipals per atendre situacions especials. (Exp. 776/2018-GES) 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

Cultura 
 
  8. Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre l'Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú i l'Associació Cultural Can Pistraus, pel Festival Tingladu. 
(Exp. 395/2018-eSUB) 

 
Convivència i Equitat 
 
  9. Aprovació del Manifest per a la Diada Internacional de l’Alliberament LGTBI de 

2018. (Exp. 647/2018-eAJT) 
 
PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA: 
 
Secretaria General 
 
 10. Nomenament de representants municipals en el Consell General del Consorci 

Urbanístic per al desenvolupament de l'Eixample Nord. (Exp. 235/2015-SEC) 
 

 
MOCIONS 

 
 

Grups Municipals del PSC, SOM VNG i la CUP 
 
  11. Moció, proposada per Iaioflautes del Garraf i Marea Pensionista del Garraf, 

contra la proposta del Producte Paneuropeu de Pensions Individuals (PEPP) de 
la Comissió Europea. (Exp. 68/2018-eMOC) 

 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
  12. Moció per estudiar la viabilitat d'obrir a Vilanova i la Geltrú un centre de 

separació de residus d'aparells electrònics (RAEE). (Exp. 58/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de CiU 
 
 13. Moció per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim. 

(Exp. 59/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
 14. Moció de suport a l'organització d'actes del centenari del naixement de Manuel 

de Pedrolo. (Exp. 60/2018-eMOC) 
 15. Moció per millorar la transparència de la informació relativa a les bonificacions 

de l'Impost sobre Béns Immobles i d'altres ordenances fiscals. (Exp. 61/2018-
eMOC) 

 



 

 

Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
 
 16. Moció per destinar la Masia Nova a l'ús pel qual va ser cedida pel Sr. Joan 

Magriñà. (Exp. 63/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal del PSC 
 
 17. Moció de suport a la Declaració del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. (Exp. 65/2018-eMOC) 
 18. Moció de rebuig a la decisió judicial d'alliberar "La Manada" i per exigir que es 

continuï desenvolupant el Pacte d'Estat contra la violència de gènere. (Exp. 
66/2018-eMOC) 

 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
 19. Moció, proposada per la PAH, sobre l'accés al subministrament d'aigua. (Exp. 

67/2018-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 

 
 20. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• En Junta de Govern Local s'ha aprovat el procediment d'adjudicació per a la 
contractació del servei de recollida, transport i gestió de residus de 
fibrociment. Fins ara, quina empresa s'encarregava d'aquesta gestió, i durant 
l'exercici 2017 quin volum d'aquest residu ha recollit, si és que hi havia 
empresa?  Així mateix, quin nombre de ciutadans s'ha acollit a la subvenció 
en la taxa d'impostos, amb la retirada d'aquest material en les seves 
propietats? 

• Quan pensa el govern delimitar horitzontalment les places d'aparcament als 
pàrquings regulats de la ronda de la Mediterrània i del carrer d'Alexandre de 
Cabanyes? 

 
 21. Preguntes de la CUP: 
 

• Sobre el camí de Sant Gervasi. 
• Sobre la mobilitat a la ciutat. 

 
 22. Preguntes del PSC:  
 

• Sobre el patrimoni cultural de la ciutat. 
• Sobre la Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf. 

 
 23. Pregunta de SOM VNG: 
 



 

 

Davant la necessitat d'allotjar les refugiades que van arribar amb el vaixell Aquarius, 
la Federació de Municipis de Catalunya es va posar en contacte amb tots els governs 
locals per recollir ofertes d'acollida i coordinar-les amb el govern d'Espanya.  
 

• Quins eren els requisits que havia de complir la ciutat per poder acollir 
refugiades i per què Vilanova i la Geltrú no es troba entre els almenys 13 
municipis catalans que han ofert places? 

 
 
PRECS 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
  1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE JUNY DE 2018. 
 

Es vota l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 11 de juny de 2018, el qual 
s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (4 de CiU, 4 
d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

  2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA NÚM. 3584-2018, DE 25.06.2018, DE NOMENAMENT 
D’UNA ASSESSORA PER AL GRUP MUNICIPAL DE SOM VNG. (Exp. 
81/2018-eSEC) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l'Alcaldessa núm. 3584-2018, de 25 de juny de 
2018, de nomenament d'una assessora per al grup municipal de SOM VNG, el qual 
es transcriu literalment a continuació: 
 

DECRET DE L'ALCALDESSA 
 

Relació de fets 
 
1. En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament. 
 
2. Vist el Decret de l'Alcaldia de 10 de maig de 2018, pel qual es cessava un 
assessor del Grup Municipal de SOM VNG. 
 
3. Atès que el Grup Municipal de SOM VNG ha comunicat al Departament de 
Secretaria que proposen la Sra. AINA CATALINA GINARD REYES com a assessora 
del seu grup municipal i sol·liciten que es procedeixi a donar-la d'alta. 



 

 

 
Fonaments de dret 
 
Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, que regula el nomenament del personal 
eventual, i que correspon el seu nomenament i separació a l’alcaldessa-presidenta 
quan es tracti de personal de confiança. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
"Primer. Nomenar la Sra. AINA CATALINA GINARD REYES com a assessora del 
Grup Municipal de SOM VNG, amb dedicació de 18,75 hores setmanals i una 
retribució 12.684,99 € bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir de la data de 
signatura d'aquest Decret.  
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del vigent 
Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a l’article 10 i 
següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar-lo en el 
BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

  3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDESSA DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS. (Exp. 42/2018-
eSEC) 
 

ES DÓNA COMPTE del Decret de l'Alcaldessa núm. 3735-2018, de 29 de juny de 
2018, de modificació del cartipàs municipal, el qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
Relació de fets 
 
Aquesta Alcaldia, fent ús de les competències que li vénen conferides pels articles 
que es relacionen en els fonaments de dret d’aquest mateix decret, i atenent els 
pactes de govern que s'han formalitzat. 
  
Vista la renúncia de la Sra. Queti Vinyals i Florenciano, del grup municipal d'ERC, i la 
recent incorporació del Sr. Francesc Xavier Serra i Albet, en substitució de la Sra. 
Vinyals. 
 
Atès que aquesta incorporació suposa una reestructuració del cartipàs municipal. 
   
Fonaments de dret 
  



 

 

Articles 21, 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), en concordança amb els articles 53 a 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMC). 
 
Article 40 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
  
Art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Art.32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Articles 33 i 45 del ROM. 
 
En base als antecedents referenciats, 
 
RESOLC: 
 
"Primer. NOMENAR la Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS com a tercera tinenta 
d'alcaldia, en substitució de la Sra. Queti Vinyals i Florenciano. 
 
Segon. NOMENAR el Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET com a membre de 
la Junta de Govern Local, en substitució de la Sra. Queti Vinyals i Florenciano. 
 
Tercer. NOMENAR el Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET com a president de 
la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà i com a vocal titular en la mateixa 
Comissió Informativa, en representació del grup municipal d'ERC, i president de 
l'Àrea de Territori i Espai Urbà. 
 
Quart. En conseqüència, les tinentes d'alcaldia són les regidores que s'indiquen: 
 

Primera tinenta d'alcaldia: Sra. OLGA ARNAU SANABRA 
Segona tinenta d'alcaldia: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
Tercera tinenta d'alcaldia: Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS 
Quarta tinenta d'alcaldia:  Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
 

Cinquè. La Junta de Govern Local, per tant, queda integrada pels membres 
següents: 
 
 - Neus Lloveras i Massana, presidenta 
 - Olga Arnau Sanabra 
 - Glòria García Prieto 
 - Adelaida Moya i Taulés 
 - Blanca Albà Pujol 
 - Joan Giribet de Sebastián 
 - Jordi Medina Alsina 
 - Francesc Xavier Serra i Albet 
 



 

 

Sisè. Notificar aquest Decret als interessats, donar-ne compte al ple de l'Ajuntament 
en la propera sessió que celebri i publicar-lo en els butlletins oficials corresponents." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

  4. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDESSA DE DELEGACIÓ AL REGIDOR DEL GOVERN 
MUNICIPAL, SR. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET. (Exp. 45/2018-
eSEC) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l'Alcaldessa núm. 3736-2018, de 29 de juny de 
2018, de delegació al regidor Sr. F. Xavier Serra i Albet, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Vista la renúncia de la Sra. Queti Vinyals i Florenciano, regidora del govern municipal, 
i la recent incorporació del Sr. Francesc Xavier Serra i Albet com a regidor d'aquesta 
Corporació, en substitució de la Sra. Vinyals. 
 
Vist que arran d'aquest canvi cal reorganitzar el cartipàs municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
−    Article 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 
− Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local (LRBRL). 
− Articles 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals (ROF). 
− Articles 46 a 56 del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
− Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

(LRJSP). 
− Article 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (LTAIBG). 
− Disposició addicional 2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic (LCSP). 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
“PRIMER. Determinar que en l'Àrea de Territori i Espai Urbà, presidida pel Sr. 
Francesc Xavier Serra i Albet, les competències delegades seran les següents: 
 



 

 

a) Avocar les competències de la direcció i gestió polítiques de les subàrees 
d'Urbanisme i Habitatge, Llicències i Disciplina i Serveis Jurídics de l'Àrea, delegades 
en el regidor Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, i delegar-les en el regidor Sr. 
FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET. 
 
b) Avocar les competències de la direcció i gestió polítiques de la subàrea de Medi 
Ambient delegades a la regidora Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, i delegar-les en el 
regidor Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET. 
 
En tots els casos es delega també la possibilitat de dictar actes administratius amb 
efectes jurídics per a tercers. 
 
SEGON. Als efectes merament sinòptics, les competències assumides per cada 
regidor/a del govern municipal són les següents: 
 
a) Alcaldia. Titular: Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA 
 
_ Alcaldia i Protocol 
_ Secretaria General: 
 _ Fe Pública 
 _ Serveis Jurídics 
 _ Contractació 
 _ Unitat d'Expedients Sancionadors 
 _ Patrimoni 
_ Serveis d'Atenció Ciutadana 
 
b) Portaveu del Govern: Sr. JORDI MEDINA I ALSINA 
 
_ Comunicació i Premsa 
_ Tecnologies de la Informació i  la Comunicació (TIC) 
_ Patrimoni Cultural 
_ Projecció de Ciutat:  
_ Mercats 
_ OMIC 
_ Promoció comerç i Fires 
_ Foment del turisme i de ciutat 
_ Planificació estratègica i Projecció exterior 
_ Joventut, Infància i Adolescència 
 
c) Primera tinenta d'alcaldia: Sra. OLGA ARNAU I SANABRA 
 
_  Intervenció 
_  Tresoreria 
_  Empresa: Promoció empresarial, atracció d’inversions, FUE 
_  Responsabilitat Social Corporativa 
_  Innovació 
 
d) Segona tinenta d'alcaldia: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 



 

 

_ Recursos Humans 
_ Seguretat i Protecció Ciutadana 
_ Ocupació 
_ Educació 
 
e) Tercera tinenta d'alcaldia: Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS 
 
_ Cultura: 
_ Escoles Municipals 
_ Servei d’Art Contemporani 
_ Servei d’Arts Escèniques  
_ Servei de Cultura Popular 
_ Biblioteques municipals 
_ Política Lingüística 
_ Convivència i Equitat 
 
f) Quarta tinenta d’alcaldia: Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
 
_ Esports 
_ Salut 
_ Serveis Socials 
_ Gent Gran 
_ Participació, Cooperació i Agermanaments 
 
g) Regidor: Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN 
 
_ Serveis Viaris 
_ Projectes i Obres 
_ Coordinació i seguiment integral 
 
h) Regidor: Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET 
 
_ Urbanisme i Habitatge 
_ Llicències i Disciplina 
_ Serveis Jurídics de l'Àrea de Territori i Espai Urbà 
_ Medi Ambient 
 
 
TERCER. Als efectes merament exemplificatius, totes les delegacions anteriors 
abastaran, en el sentit més ampli possible, la totalitat de les atribucions de direcció i 
gestió polítiques i administratives que no haguessin estat delegades en la junta de 
govern local mitjançant decrets d’aquesta Alcaldia de dates 22.6.2015, 2.4.2016 i 
decret 1.411/2017, de 3 de març, així com la signatura de les resolucions, de tràmit o 
definitives, que l’anterior direcció i gestió generin. També abastaran la incoació dels 
expedients de contractació i l’adjudicació dels contractes, en ambdós casos quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la contractació 
menor, així com l’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les 
obligacions derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació 
amb les matèries assignades a les regidories corresponents. 



 

 

 
QUART. Totes les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada en tot moment. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegades, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una resolució expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
CINQUÈ. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que 
preveuen els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores 
en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància 
expressament. 
 
SISÈ. Del contingut d’aquest decret se’n donarà compte al ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que celebri, i se’n donarà la publicitat legalment exigida per l’article 
44.2 ROF en el BOP, pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament." 

 
 
El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat del Decret. 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

 
    5. SECRETARIA GENERAL. MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS 

DELS MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL. (Exp. 
171/2015-SEC) 
 

Vist l’acord d’aprovació de les retribucions i assignacions dels membres electes i dels 
grups municipals, aprovat pel Ple de 29 de juny de 2015, modificat posteriorment per 
acord plenari de 4 d'abril de 2016, pel qual s'establia un total de 2 regidors/ores amb 
dedicació exclusiva, 3 regidors/ores amb dedicació parcial del 80% i 3 regidors/ores 
amb dedicació parcial del 50%. 
 
Vista la recent renúncia d’una regidora de la Corporació i la incorporació d'un nou 
regidor, que provocarà canvis en l’organigrama municipal. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'aprovació del següent 
 

ACORD: 



 

 

 
“PRIMER. Modificar l’apartat SEGON de l’acord de 4 d'abril de 2016, de modificació 
de les retribucions i assignacions dels membres electes, que quedarà redactat de la 
manera següent: 
 

“ESTABLIR que les referides retribucions es reduiran en la proporció 
corresponent en el cas d’aquells membres electes que exerceixin el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial, segons serà concretat mitjançant 
Decret d’Alcaldia, tenint en compte que en el present mandat hi haurà 2 
regidors/ores delegats/ades en règim de dedicació exclusiva, 4 
regidors/ores en règim de dedicació parcial del 80% i 1 regidor/a en règim 
de dedicació parcial del 50%, i d’acord amb el màxim previst en el 
pressupost. 
 
En el cas dels membres en règim de dedicació parcial, la percepció 
d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’art. 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” 

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals i als regidors/ores afectats. Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la Província, al Tauler d’Edictes i a la pàgina web municipal, en compliment de la 
Llei de transparència.” 
 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 

 
   6. INTERVENCIÓ. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE 

PERSONAL PER A L’EXERCICI 2018. (Exp. 41/2018-eINT) 
 

Relació de fets 
 
El Ple de la Corporació de 15 de febrer de 2017, en sessió extraordinària, va aprovar 
el pressupost 2017, i conjuntament la plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
Durant l’exercici 2017 s’han produït municipalitzacions de determinats serveis, amb el 
compromís que s’anirien convocant les places per regularitzar la situació de les 
persones municipalitzades. També s’han produït vacants en places d’auxiliar 
administratiu per jubilacions, que han suposat la reclassificació de places de la 
plantilla municipal per atendre les necessitats dels serveis municipals. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  Vist l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals, el qual disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no 
puguin esperar a l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris 



 

 

d’organització administrativa interna. Per dur a terme les potestats d’organització 
municipal i poder decretar l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2018, 
procedeix dur a terme una modificació puntual de la plantilla de personal de 
l’ajuntament en el sentit següent: 

-  Crear tres places de funcionari de carrera de l’escala d'Administració especial, 
subescala Tècnics Mitjans, del grup A2, per municipalització de serveis. 

 
-  Crear 1 plaça de funcionari de carrera de l’escala d’Administració especial, 

subescala Tècnica Auxiliar, del grup C1, per municipalització de serveis. 
 
-  Fer constar 4 places vacants de funcionari de carrera de l’escala 

d’Administració especial, subescala Auxiliar administratiu, del grup C2, per 
estar vacants per jubilacions produïdes durant l'exercici 2017, i per 
reclassificació de places de Tècnics Auxiliars a Auxiliars Administratius per 
cobrir les necessitats dels Serveis municipals. 

 
2. Vist article 22.2.i. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan competent per aprovar la plantilla 
de personal. 

 
3. Viabilitat econòmica: la creació de places per municipalització de serveis suposen 

un increment del Capítol I del Pressupost 2018 de la partida de sous i salaris de 
Serveis Socials de 125.821,16€ i 40.262,77€ de Seguretat Social de Serveis 
Socials. Les 4 places vacants d’auxiliars administratius ja estan consignades en el 
Capítol I del pressupost vigent, segons consta en els Decrets d’adscripció del 
personal interí que està cobrint les vacants.  

  
 

Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 12/2018, 
corresponent a Transferències d'import entre aplicacions de despeses: 

 
Aplicació 
d'origen 

Concepte 
d'origen 

Import Aplicació de 
destí 

Concepte 
de destí 

Import 

35.2313.2500400 CSP, atenció 
i coordinació 

166.083,93 35.2310.12000 Sous i 
Salaris 

125.821,16 

    Seg.Soc.  40.262,77 
 Total . . . .  166.083,93  Total  . . . 166.083,93 
 
 
SEGON. Modificar la plantilla de personal de la corporació en el sentit següent: 

 
-. Crear tres places de funcionari de carrera de l’escala de l’administració especial, 
subescala Tècnics Mitjans, del grup A2, per municipalització de serveis. 

 



 

 

-. Crear 1 plaça de funcionari de carrera de l’escala de l’Administració especial, 
subescala Tècnica Auxiliar, del grup C1, per municipalització de serveis. 

 
-. Fer constar com a vacants 4 places de funcionari de carrera de l’escala de 
l’Administració especial, subescala Auxiliar administratiu, del grup C2, per estar 
vacants per jubilacions produïdes durant l'exercici 2017, i per reclassificació de places 
de Tècnics Auxiliars. 
 
 
TERCER. Exposar al públic el present acord durant el termini de 15 dies, entenent-se 
aprovat definitivament si no es produeixen al·legacions o suggeriments." 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (4), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores 
no adscrites = 22 vots 

Abstenció: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
 
 

 
    7. TRESORERIA. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ 

D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER 
ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS. (Exp. 776/2018-GES) 

 
A la present proposta es recullen els acords relatius a l’aprovació de les Bases per a 
la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions 
especials. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, i la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 25 de juny de 2018, aquest Ple de 
l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER.  Aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs 
municipals per atendre situacions especials. 
 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS 
MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS 

 
 
Primera. Objecte 

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió 
d’ajuts econòmics per al pagament dels tributs municipals a les persones que es 



 

 

trobin en situacions especials, ja sigui per les seves condicions socioeconòmiques o 
perquè compleixen les condicions que es determinen en aquestes bases, que els 
impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part de les seves obligacions tributàries. 
 
 
Segona. Règim jurídic 

1. Els ajuts regulats en aquestes Bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts en anys 
posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 
 
2. La concessió dels ajuts està condicionada al compliment de les finalitats d’interès 
general especificats a l’article de Condicions generals. 
 
3. L’atorgament dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases, es regeixen pels 
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació. 
 
4. Aquestes bases són regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, per les Bases d’execució del Pressupost municipal, i per la normativa 
establerta en la Llei de bases de règim local. 
 
5. L’òrgan competent per concedir els ajuts econòmics és la Junta de Govern de 
l’Ajuntament. 
 
 
Tercera. Persones beneficiàries 

Poden ser destinatàries dels ajuts econòmics les persones que compleixin les 
condicions que es defineixen en aquestes bases. 
 
Les persones beneficiàries poden rebre més d’una subvenció de les que es preveuen 
en aquestes bases, perquè són compatibles. 
 
 
Quarta. Condicions generals 

1. Es preveuen els següents ajuts econòmics: 
 
A) Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques 

desfavorides o que han de gaudir d’una especial protecció: 

a) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones per sota 
dels nivells de renda fixats en les condicions específiques. 

b) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies 
nombroses o monoparentals. 

c) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a 
aturats de llarga durada. 

d) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a 
petites empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues. 



 

 

e) Ajut al pagament de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en supòsits de transmissions semblants a dacions en 
pagament. 

Per gaudir d’aquests ajuts és necessari: 

-   Que el sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap 
altre immoble al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu propietari, ja 
sigui plenament o en participació indivisa, excepte l’habitatge habitual. No 
s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar 
posseeixen fins a dues places d’aparcament i/o un traster, sempre que siguin 
d’ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar. 

En els ajuts de les lletres a), b) i c), no s’incompleix aquest requisit si el 
conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen al seu nom a títol de 
propietari, usufructuari o nu propietari, ja sigui plenament o en participació 
indivisa, un altre immoble diferent dels indicats en el paràgraf anterior, 
sempre que pel mateix no s’obtingui rendiment econòmic per la seva cessió 
o lloguer. 

En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos 
habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a 
cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell 
habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial. 

-   Que la posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del 
conjunt dels membres de la unitat familiar no superi els 30.000,00 €. 

Si a la unitat familiar (pares i fills) hi ha alguna persona amb discapacitat 
reconeguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el nombre de 
membres de la mateixa augmentarà en una persona. 

 
B) Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments d’especial 

rellevància social, o que millorin l’entorn urbà, el medi ambient, o fomentin la 
creació d’ocupació: 

a) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que 
realitzen explotacions agràries “agroecològiques”, o a persones que tributen 
per terrenys destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades, 
desenvolupades per ells mateixos. 

b) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que 
cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa 
aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal. 

c) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles per foment 
d’activitats industrials, comercials i hoteleres. 

d) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als 
titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin 
combustibles alternatius. 

e) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, a la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 



 

 

llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels 
controls de les activitats, i a la Taxa per la intervenció de l’Administració en 
activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, que responen a: 

• Millora, rehabilitació, manteniment i conservació d’edificis i 
construccions. 

• Foment de l’activitat econòmica al municipi. 

• Foment de la instal·lació i millora de l’estalvi energètic i/o la utilització 
d’energies alternatives. 

f) Ajuts per al pagament de la Taxa d’escombraries que responen a: 

• Utilització regular de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la 
deixalleria mòbil per part dels titulars d’activitats econòmiques o 
d'establiments. 

• Formalitzar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convenis de 
recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 

• Pertànyer a Gremis del nostre municipi que hagin formalitzat amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú convenis de col·laboració en 
matèries de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 

• Realització d’obres a la via pública que afecten al normal 
desenvolupament de l’activitat. 

• Foment de l’activitat econòmica al municipi. 

 
2. El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar, en la data de sol·licitud de 
l’ajut: 

• No han d’haver rebut o demanat aportacions, ajuts o subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o d’altres Administracions, institucions i 
organismes pel mateix concepte que s’ha previst en aquestes bases. 

• No han de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos 
de dret públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al 
corrent de pagament dels terminis del fraccionament. Igualment, hauran de 
justificar mitjançant una declaració responsable que es troben al corrent de les 
seves obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social. 

 
 
Cinquena. Condicions específiques. 

 
A)    Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques 

desfavorides o que han de gaudir d’una especial protecció: 
 
A).a) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones per sota 

dels nivells de renda fixats en les condicions específiques. 

Es concedirà un ajut equivalent al percentatge de la quota líquida de l’impost 
que s’especifica al quadre d’ingressos de la unitat familiar, amb un màxim de 
400,00 €, a les persones que compleixin les següents condicions: 



 

 

• Ser subjecte passiu de l’impost. 

• Els ingressos bruts de la unitat familiar no han de superar els imports 
anuals següents: 

Ingressos Unitat 
familiar 

Membres Unitat familiar 
1 2 3 4 5 6 7 o més 

15.000,00 €  25% 30% 35% 40% 45% 50% 60% 
19.000,00 €  25% 30% 35% 40% 45% 50% 
24.000,00 €   25% 30% 35% 40% 45% 
28.000,00 €    25% 30% 35% 40% 
35.000,00 €     25% 30% 35% 
40.000,00 €      25% 30% 
45.000,00 €       25% 

 
• Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a 

Vilanova i la Geltrú. 

• Que la finca per a la qual es demana l’ajut sigui l’habitatge habitual de la 
família a la data de meritació de l’impost, i que aquesta condició es 
perllongui almenys fins a la data de formalització de la sol·licitud. 

• Els percentatges de l’ajut corresponen al fet d’haver mantingut la condició 
de subjecte passiu de l’impost al llarg de tot l’any. Si amb posterioritat al dia 
1 de gener la finca és objecte de transmissió pel subjecte passiu, els 
percentatges fixats es reduiran en proporció al temps transcorregut entre el 
dia 1 de gener i la data de la transmissió. 

 
A).b) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o 

monoparentals. 

Es concedirà un ajut del 75% de la quota de l’impost a les persones que 
compleixin les següents condicions: 

• Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari els 
repercuteixi la quota de l’impost. 

• Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental. 

• Que els ingressos de la unitat familiar i el valor cadastral de l’habitatge no 
superin els barems següents: 

Membres Ingressos Unitat familiar Valor Cadastral 
1 a 3 22.589,00 125.000,00 

4 25.816,00 160.000,00 
5 29.043,00 190.000,00 
6 32.270,00 220.000,00 
7 35.497,00 250.000,00 

Més de 7 38.725,00 285.000,00 

• Que la finca per la que es demana l’ajut sigui l’habitatge habitual de la 
família a la data de meritació de l’impost, i que aquesta condició es 
perllongui almenys fins a la data de formalització de la sol·licitud. 



 

 

 
A).c) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a 

aturats de llarga durada. 

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les persones, subjectes 
passius de l’impost, que siguin aturats de llarga durada (més d’un any 
d’antiguitat) amb ingressos familiars inferiors a 13.100,00 €. Només es 
concedirà una subvenció per subjecte passiu. 

 
A).d) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a petites 

empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues. 

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les petites empreses, 
subjectes passius de l’impost, de fins a 3 treballadors, pels vehicles afectes al 
100% a l’activitat econòmica, que al llarg dels tres trimestres naturals anteriors 
a la meritació de l’impost hagin presentat pèrdues.  

 
A).e) Ajut al pagament de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana en supòsits de transmissions semblants a dacions en 
pagament. 

Es concedirà un ajut equivalent al 100% de la quota de l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als subjectes passius 
que hagin formalitzat una operació jurídica de transmissió de l’habitatge 
habitual diferent a la dació en pagament exempta, segons l’article 3.1.c) de 
l’Ordenança Fiscal Número 6 d’aquest Ajuntament, reguladora de l’Impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, sempre que es 
compleixen les condicions següents: 

• Acreditar que, encara que no hi figuri al títol de transmissió de la finca que 
es tracta d’una dació en pagament, aquesta compleix les mateixes 
condicions que si fos una dació en pagament exempta. 

• Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a 
Vilanova i la Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de 
formular la petició de l’ajut 

• Els ingressos de la unitat familiar no han de superar els límits fixats a la 
lletra B de l’article 21.2 de l’Ordenança General d’aquest Ajuntament: 

 
Núm. membres 

família (1) Llindar renda 

1 10.500,00 € 
2 12.500,00 € 
3 16.500,00 € 

4 o mes 19.500,00 € 
(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants 

 
• La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt 

dels membres de la unitat familiar no ha de superar l’import de l’ajut demanat. 
 



 

 

De forma excepcional i justificada es podrà atorgar el present ajut a aquells 
contribuents / unitats familiars que, superant els límits previstos en el quadre 
anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat econòmica. 
En aquests casos caldrà informe favorable dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
El termini per presentar l’autoliquidació del tribut i formalitzar l’ingrés es suspendrà 
fins a la resolució de l’expedient. 

 
 
B)  Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments 

d’especial rellevància social, o que millorin l’entorn urbà, el medi ambient, 
o fomentin la creació d’ocupació: 

 
B).a) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que 

realitzen explotacions agràries “agroecològiques”, o a persones que tributen per 
terrenys destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades, 
desenvolupades per ells mateixos. 

B).a).1. Es concedirà un ajut del 75% de la quota de l’impost a les persones, 
subjectes passius de l’impost, per terrenys destinats a explotacions 
agràries, sempre que el sigui el subjecte passiu del tribut i desenvolupi 
l’activitat degudament regularitzada al seu nom. 

B).a).2. Es concedirà un ajut del 35% de la quota de l’impost a les persones, 
subjectes passius de l’impost, pels terrenys que tinguin destinada més 
del 85% de la superfície a explotacions agràries “agroecològiques”, 
sempre que es justifiqui: 

-  Que l'explotació està degudament regularitzada.  

- Certificat expedit per un enginyer Agrònom acreditatiu que la 
superfície destinada a l’explotació és superior al 85% de la 
superfície de la finca. 

- Certificació d’inscripció al registre del Consell Català de la producció 
agrària ecològica (CCPAE) i/o certificació de productor ecològic. 

- Si el titular de l’explotació no és el subjecte passiu de l’impost, 
contracte de lloguer o parceria. 

 
B).b) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que 

cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a 
la borsa de lloguer social local o comarcal. 

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les persones, subjectes 
passius de l’impost, que cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per 
la normativa aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal pel temps 
en què es mantingui la cessió. 

 
 



 

 

B).c) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles per foment d’activitats 
industrials, comercials i hoteleres. 

Els subjectes passius de l’impost per immobles amb ús comercial, industrial i 
hoteler, que a l’exercici 2017 van tenir un increment del deute tributari respecte 
al deute de l’exercici 2016 superior al 25% i major de 500,00 €, gaudiran d’un 
ajut equivalent als percentatges següents: 
 

(1)          % Ajut 
Del 25,00 % al 50,00% 20,00% 
Del 50,01 % al 100,00% 25,00% 
Major del 100,00% 30,00% 

 
 
B).d) Ajuts per al pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als 

titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin 
combustibles alternatius. 

Es concedirà un ajut del 25% de la quota de l’impost a les persones, subjectes 
passius de l’impost, pels vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles 
que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, 
metanol o hidrogen, que gaudeixen de la bonificació del 75% de la quota 
prevista al Número 3 de l’Article 4 de l’Ordenança Fiscal Número 4 reguladora 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

 
 
B).e) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i a la 

Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, 
via pública i medi ambient, a les persones que realitzin les obres detallades. 

B).e).1. Es concedirà un ajut del 100% de les quotes de l’impost i la taxa als 
subjectes passius, per la realització de les obres següents: 

a) Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord 
amb el planejament vigent. No s’aplicarà l’ajut, encara que es tracti 
d’un edifici de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no 
afectin la totalitat de l’immoble, ni en els casos en què la 
rehabilitació integral comporti l’increment del número d’elements 
de l’edifici. 

b) Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici 
(aluminosi, termites). No s’aplicarà l’ajut si les deficiències 
estructurals o el mal estat del immoble es deuen a manca de 
manteniment del mateix.  

c) Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres 
naturals, amb l’acord singular de la Junta de Govern Local. 

d) Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política 
lingüística, sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques 
característiques que el substituït.  



 

 

e)  Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. 

f) Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de 
projectes d’urbanització o reparcel·lació.  

g)  La realització d’obres majors que s’executin dins dels àmbits 
d’actuació del PLA DE MILLORA URBANA I PROJECTE 
INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC, sempre que no s’incrementi el 
nombre d’elements dels edificis.  

h)  Les obres que es realitzin amb la finalitat d’eliminar barreres 
arquitectòniques. 

i) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a 
comunicació d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes 
d’ajut “arranjament habitatges gent gran” en conveni en la 
diputació de Barcelona i previ informe favorable emès pels serveis 
socials municipals, que tindran en compte el nivell de renda, 
segons el barem de l’article 21.2 de l’Ordenança Fiscal General.  

j) Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o 
per rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria 
A, sempre que no vingui imposat per la normativa sectorial 
aplicable. 

k) Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels 
edificis, de conformitat amb el Decret 187/2010, de 23 de 
novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges 
(ITE). 

 
B).e).2.  Es concedirà un ajut del 50% de les quotes de l’impost i la taxa als 

subjectes passius, per la realització de les obres següents: 

a) La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació prèvia 
d’obra per l’adequació per a la instal·lació de noves activitats 
econòmiques, o reformes de les existents en els àmbits del Pla de 
millora Urbana del Nucli Antic, així com en el Projecte Integral del 
Nucli Antic. 

L’ajut d’aquest apartat no s’aplicarà en les següents activitats: 

• Basars 
• Bars, restaurants, cafeteries, pubs o similars (establiments de 

pública concurrència) 
• Activitats amb superfície superior a 300 m2 

b) Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o 
per rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria 
B, sempre que no vingui imposat per la normativa sectorial 
aplicable.  

c) Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i 
habitatges amb més de 40 anys d’antiguitat, sempre que el 
pressupost total d’execució de l’obra a realitzar sigui superior al 50 
per cent del valor cadastral de l’immoble i no s’incrementi el número 



 

 

d’elements de l’edifici. El límit del pressupost no s’aplicarà a les 
obres que es realitzin en les àrees de la ciutat declarades 
expressament de rehabilitació d’habitatges, d’acord amb la 
Resolució de la D.G. d’Arquitectura i Habitatge de 14 de maig de 
1992 o normativa posterior que la substitueixi. 

d) Les obres en edificis i habitatges i noves edificacions que siguin 
destinades a la creació de places d’allotjament turístic, sempre que 
estiguin integrades dins de les zones de qualificació urbanística 1, 2, 
3 i 4 que estiguin qualificades com a ús residencial. 

e) Que sol·licitin llicències o formalitzin comunicacions prèvies per 
obres que estiguin relacionades directament amb l’estalvi energètic 
i/o la utilització d’energies alternatives, atenent el tipus d’energia 
renovable, sempre que les mateixes no vinguin imposades per les 
ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable. 

f) Que sol·licitin llicències per obres de nova construcció d’edificacions 
destinades a habitatges de protecció oficial o destinades al lloguer 
social perquè s’incorporin a la borsa de lloguer social de l’oficina 
local o comarcal d’habitatge.  

 
B).f) Ajuts per al pagament de la Taxa per la intervenció de l’Administració en 

activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, a les persones que 
realitzin les obres detallades. 

B).f).1.  Es concedirà un ajut del 100% de la quota de la Taxa als subjectes 
passius de la taxa, per la realització de les obres següents: 

a) Les obres que realitzin les entitats sense finalitat de lucre i les 
cooperatives d’habitatges, amb l’acord previ i singular de la Junta de 
Govern Local. 

b) La desconstrucció d’obres. 

 
B).f).2.  Es concedirà un ajut del 75% de la quota de la Taxa als subjectes 

passius de la taxa, per la realització d’obres acollides als plans de 
rehabilitació d’habitatges, d’acord amb l’article 9,1,e) del Reial decret 
2329/83, de 28 de juliol, i amb l’acord previ i singular de la Junta de 
Govern Local. 

B).f).3.  Es concedirà un ajut del 50% de la quota de la Taxa als subjectes 
passius de la taxa, per la realització de les obres següents: 

a) Les obres de retirada o substitució dels elements fabricats amb 
fibrociment, prèvia justificació de la seva gestió, segons normativa 
aplicable.  

b) La realització de les obres de rehabilitació següents, sempre que 
siguin efectuades per aconseguir la cèdula d’habitabilitat i acabar 
amb la situació d’infrahabitatge a la ciutat: 



 

 

• Adequació funcional: obres que proporcionin a l’edificació 
condicions suficients d’accés, estanquitat davant la pluja i 
humitat, aïllament tèrmic, xarxes generals d’aigua, gas, 
electricitat, telefonia, sanejament, etc. 

• Aconseguir condicions mínimes de superfície útil, distribució 
interior, instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, ventilació, 
il·luminació natural i aireig, aïllament tèrmic i acústic. 

• Obres per estalviar consum energètic o adaptació a la 
normativa vigent en matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció 
contra incendi o sanejament. 

 
 
B).g) Ajuts per al pagament de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
així com pels controls de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques, a les persones que realitzin les activitats detallades. 

B).g).1.  Es concedirà un ajut del 100% de la quota de la Taxa als subjectes 
passius de la taxa, per la realització de les activitats següents: 

a) Les activitats de nova creació, canvis de nom o reobertura 
d’activitats existents que s’instal·lin en els següents sectors: 

• Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú), inclosos en 
els àmbits del Pla de Millora Urbana, així com del Projecte 
Integral del Nucli Antic. 

• Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar, àmbit de sòl 
urbà comprès entre: carrer Forn del Vidre (des de carrer de la 
Llibertat), rambla de la Pau (des de Forn del Vidre fins al 
passeig Marítim), carrer de Pere Jacas (fins a la rambla Pirelli), 
plaça de la Mediterrània, plaça dels Boleranys, carrer de Ferrer 
i Vidal, passeig Marítim (des de la rambla de la Pau), rambla del 
Far i carrer de l'Àncora, des de rambla del Far fins al carrer de 
la Llibertat i de nou fins al carrer del Forn del Vidre. 

• Eix dels carrers de la Llibertat i del Gas. 
 
L’ajut no es concedirà a les activitats següents: 

- Basars. 
- Oficines. 
- Activitats de serveis. 
- Bars, restaurants, cafeteries, pubs o similars (establiments de 

pública concurrència). 
- Activitats amb superfície superior a 300 m2. 

b) Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades 
d’utilitat publica i les associacions sense ànim de lucre, degudament 
inscrites en els registres oficials corresponents, sempre que la seva 
activitat no sigui complementada amb una activitat de restauració. 



 

 

c) La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o 
reobertura d’activitats existents que suposin la creació 50 o més 
nous llocs de treball degudament justificats. 

 El compliment del requisit de les contractacions a què es refereix 
aquest apartat  requereix: 

• La contractació del nombre de persones indicat subjectes al 
règim general de la Seguretat Social i el manteniment de les 
contractacions per un període mínim de dos anys 
ininterromputs.  

• Quan es tracti d’activitats de temporada que no es mantenen 
obertes tot l’any però es realitzen de manera continuada dos o 
més anys consecutius, el càlcul del nombre de contractacions 
s’haurà de fer en còmput anual de tal manera que la suma dels 
dies de contracte de la totalitat de persones contractades en la 
temporada sigui superior a 1.095 dies. 

• En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran 
independentment del règim escollit de la Seguretat Social. 

 
B).g).2.  Es concedirà un ajut del 50% de la quota de la Taxa als subjectes 

passius de la taxa, per noves activitats que s’instal·lin al municipi, 
canvis de nom o reobertura d’activitats existents que compleixin les 
condicions següents: 

- El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de 
l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 
50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests 
requisits. 

- La superfície del local no superi els 200 m2. 
- L’expedient ha d’incorporar un pla d’empresa validat pels serveis 

d’iniciatives econòmiques d’una administració pública. 
 
 

B).g).3.  Es concedirà un ajut del 30% de la quota de la Taxa als subjectes 
passius que incorporin als seus establiments instal·lacions d’estalvi 
energètic i/o la utilització d’energies alternatives que no vinguin 
imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial 
aplicable. 

En concret, la incorporació de mesures d’estalvi energètic comportarà 
els percentatges d’ajut següents: 

- Instal·lació de sistemes de disminució del consum d’aigua (difusors 
en les aixetes, cisternes de doble cos i reaprofitament de les aigües 
brutes): fins a 10%. 

- Instal·lació de sistemes d’escalfament d’aigua per plaques solars: 
10%. 

- Altres sistemes d’estalvi energètic fins a 10%. 
 

No s’aplicarà aquest ajut per estalvi energètic en aquells edificis de 
nova construcció en els que sigui d’obligat compliment l’aplicació de 



 

 

mesures d’estalvi energètic i d’aigua, així com la instal·lació de plaques 
solars segons regulen les ordenances corresponents. 

 
Notes Comunes als apartats B).d), B).e) i B).f): 

A) No podran accedir als ajuts regulats en els apartats B).d), B).e) i B).f) les 
construccions, instal·lacions i obres fora d’ordenació urbana o situades en 
zones no legalitzades, les realitzades sense llicència municipal, ni les 
activitats ubicades en zones fora d’ordenació urbana o situades en zones no 
legalitzades. 

B) El càlcul de la subvenció es realitzarà només sobre la part de la construcció, 
obra o instal·lació que compleixi les condicions descrites en els diferents 
tipus d’ajuts.  

 

B).h) Ajuts per al pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries: 

B).h).1.  Es concedirà un ajut del 100% de la quota de la Taxa a les persones 
que compleixin les condicions següents: 

a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 

b) Que el subjecte passiu de la taxa d’escombraries de l’habitatge hagi 
pagat la quota de l’exercici pel qual es demana l’ajut, i li repercuteixi 
la quota en el rebut de lloguer. 

c) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a 
Vilanova i la Geltrú, amb una antiguitat mínima de 6 mesos al 
moment de formular la sol·licitud de l’ajut. 

d) Els ingressos de la unitat familiar no han de superar els límits 
següents: 

Membres Unitat familiar Ingressos bruts anuals 
1-3 22.365,46 
4 25.560,52 
5 28.755,59 
6 31.950,65 
7 35.145,72 

Més de 7 38.340,78 
 

 

B).h).2.  Es concedirà un ajut equivalent al 20% o 40% de la quota fixada al 
Número 1.A) de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa 
d’escombraries a les persones que compleixin les condicions següents: 

a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 

b) Acreditar un ús regular i continuat (6 o més vegades durant l’any 
anterior al de la sol·licitud) de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o 
de la deixalleria mòbil.  

Si la utilització és de 6 fins a 10 vegades l’ajut serà del 20%. 



 

 

Si la utilització és superior a 10 vegades l’ajut serà del 40%. 

c) Que el subjecte passiu de la taxa d’escombraries de l’habitatge hagi 
pagat la quota de l’exercici pel qual es demana l’ajut, i li repercuteixi 
la quota en el rebut de lloguer. 

Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i 
habitatge. 

L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil 
es realitza mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a 
sol·licitud dels usuaris. 

 

B).h).3.  Es concedirà un ajut de fins al 60% de la quota de la Taxa als 
subjectes passius de la taxa que tributin pels apartats B) fins a J) del 
punt 1 de l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Número 11, que: 

a)  Realitzin una utilització regular del Punt Net. 

b) Formalitzin una sol·licitud expressa i individual a l’Ajuntament de 
recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 

c) Acreditin documentalment la condició d’afiliats dels diferents Gremis 
municipals que hagin formalitzat un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament. 

 

Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per aplicar l’ajut són: 

I. La utilització regular del Punt Net d’acord amb les condicions que 
s’estableixen en el seu Reglament d’explotació, amb uns 
percentatges d’ajut sobre la quota de la taxa en funció dels viatges 
anuals realitzats durant l’any anterior a la sol·licitud: 

- De 10 a 15 viatges:  10 % 
- De 16 a 30 viatges:  20 % 
- De 31 a 45 viatges:  30 % 
- Més de 45 viatges:  40 % 

 
Els residus aportats en quantitats significatives que no comptabilitzaran 
a l’hora de calcular l’ajut són els següents: 

� Fustes 
� Plàstics 
� Pneumàtics 
� Runes 
� Electrodomèstics (amb CFC) 
� Porexpan 
� Restes vegetals 
� Matalassos 
� Andròmines 
� Fibrociment-uralita 
� REPQ Especials (pintures, vernissos, dissolvents, fitosanitaris, 

cartutxos, etc.) 



 

 

� Extintors 
 
Els residus aportats en quantitats significatives que comptabilitzaran a 
l’hora de calcular l’ajut són els següents: 

� Electrodomèstics (sense CFC) 
� Electrònics 
� Oli mineral 
� Oli vegetal 
� Filtres d’oli (cotxes particulars) 
� Piles 
� Làmpades fluorescents 
� Làmpades de descàrrega 
� Envasos (plàstic, llaunes, briks) 
� Vidre domèstic 
� Paper i cartró 
� Roba 
� Vidre pla 
� Bateries 
� Ferralla 
� CD’s i DVD’s 
� Càpsules de cafè 
 

Si el beneficiari de l’ajut disposa de diferents establiments al municipi el 
nombre de vegades d’utilització es prorratejarà entre els mateixos, 
llevat que el beneficiari demani l’aplicació només a algú o alguns dels 
establiments. 

 

II. Sol·licitud expressa i individual a l’Ajuntament segons les condicions 
següents, amb un màxim d’ajut del 20% de la quota de la taxa: 

� Manifestar expressament el compromís de compliment de la 
normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar 
correctament els residus i dur a terme les separacions previstes 
de brossa orgànica, paper, vidre, envasos, etc: fins el 10%. 

� Acreditar amb el certificat corresponent un contracte particular de 
recollida i gestió de deixalles no assimilables a urbanes sempre 
que estigui d’acord amb la normativa de residus vigent: el 5% per 
cada contracte. 

� Col·laborar en recollides específiques existents o que es 
promoguin, d’oli i de cartró comercial porta a porta: 5% per cada 
contracte. Caldrà presentar el certificat que ho acrediti. 

� Per la reducció significativa dels residus aportats als contenidors 
de la via pública: fins el 10%. Caldrà justificació. 

� Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la 
via pública de manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn 
urbà: fins el 10%. Caldrà justificació. 

 



 

 

III. Els afiliats dels diferents Gremis municipals que hagin formalitzat un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament gaudiran d’un ajut del 
30% de la quota de la taxa. 

 

Si l’aplicació conjunta dels anteriors criteris i percentatges dóna un 
percentatge acumulat superior a 60%, s’aplicarà com a ajut màxim el 
equivalent al 60% de la quota de la taxa. 

Per acollir-se a aquests ajuts els titulars de les activitats o 
establiments: 

- Han d’estar acollits de forma total al sistema municipal de gestió de 
residus comercials. 

- Han de complir la normativa legal vigent sobre residus, com pot ser 
gestionar correctament els residus industrials i dur a terme les 
separacions previstes de brossa orgànica, paper, vidre, envasos i 
d’aquells residus que s’han de portar a la Deixalleria. 

- No han d’haver-se acollit al sistema d’auditoria de residus regulat a 
l’article 5.5 de l’Ordenança fiscal número 11, reguladora de la Taxa 
d’escombraries. 

 

B).h).4. Es concedirà un ajut a les activitats subjectes a la taxa en la seva 
modalitat de residus comercials quan es realitzin obres a la via pública 
que afectin de forma directa a les activitats. El càlcul de l’ajut es 
realitzarà a la quota de la taxa de l’exercici en què es sol·liciti, calculant 
el tant per cent que representa el temps de duració de l’obra sobre 
l’any natural. 

 

B).h).5. Es concedirà un ajut, calculat sobre la quota de la taxa de l’exercici en 
els percentatges especificats tot seguit, als subjectes passius que a 
l’exercici immediatament anterior hagin incrementat la plantilla de 
treballadors amb contracte indefinit en un centre de treball de Vilanova 
i la Geltrú: 

a) Centres de treball amb 5 o menys treballadors: 
- Increment 1 treballador:    10% 
- Increment 2 treballadors:   15% 
- Increment 3 o més treballadors:   25% 

 
b) Centres de treball amb més de 5 treballadors: 

- Increment fins a un 10% treballadors:  10% 
- Increment entre 10% i 25% treballadors: 15% 
- Increment entre 25% i 50% treballadors: 30% 
- Increment més 50% treballadors:  50% 

 
Si el subjecte passiu disposa de diferents activitats o locals d’activitat al 
nostre municipi, l’ajut només s’aplicarà a la quota dels locals on es 
compleixen les condicions indicades. 



 

 

 
 
Sisena. Sol·licituds 

Els ajuts especificats s’hauran de sol·licitar per les persones interessades mitjançant 
el model normalitzat de sol·licitud que l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans, 
dintre de l’exercici pel qual es demana l’ajut, adjuntant la següent documentació: 

-  Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant. 

-  Cas d’ajuts que entre les condicions específiques facin referència a ingressos o 
nivell de renda del sol·licitant i altres membres de la unitat familiar, al moment de 
presentar la sol·licitud s’haurà de signar l’autorització expressa per obtenir de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària les dades de renda dels membres de 
la unitat familiar. 

- Cas d’ajuts que entre les condicions específiques facin referència a lloguer 
d’immobles, còpia del contracte de lloguer i dels rebuts de l’any, fins al mes 
anterior al de presentació de la sol·licitud, on es reflecteixi la repercussió. 

- Model degudament complimentat, signat i validat per l'entitat financera, de les 
dades bancàries del compte on, en cas d’aprovació, s’ingressarà l’import de 
l’ajut. 

- Declaració responsable del sol·licitant, referida a ell i als altres membres de la 
unitat familiar, relativa al següents aspectes: 

••••   Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la resta d’Administracions. 

••••   No haver rebut o demanat aportacions, ajuts o subvencions de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú o d’altres Administracions, institucions i organismes 
pel mateix concepte. 

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les presents Bases. 

 

Setena. Pagament 

El pagament dels ajuts atorgats es realitzarà, d’acord amb les disponibilitats de la 
Tresoreria municipal, mitjançant transferència bancària en el compte de l’entitat 
indicat pel beneficiari al moment de presentar la sol·licitud. 

 

Vuitena. Obligacions 

Les persones beneficiàries de qualsevol dels ajuts recollits a les presents bases estan 
obligades a: 

-  Atendre els requeriments que pugui realitzar l’Ajuntament per a la comprovació 
de les dades que van servir per justificar la sol·licitud de l’ajut, incloses les dades 
econòmiques de la unitat familiar. 

-  Comunicar a l’Ajuntament les alteracions que suposin una modificació 
sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de l’ajut. 



 

 

-  Comunicar expressament les aportacions que hagin rebut d’altres institucions i 
organismes pel mateix concepte que s’ha previst en aquestes bases, o que els 
hagin demanat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en un termini de deu dies 
hàbils des de la sol·licitud o recepció d’altres ajuts o subvencions. 

 
L’incompliment d’aquests requisits pot ser motiu de la pèrdua de l’ajut i, si escau, del 
seu reintegrament. 

 

Novena. Causes de revocació 

Seran causes de revocació de l’ajut atorgat: 

- La falsedat de la documentació presentada per la persona interessada o si 
alguna declaració d’aquesta persona és falsa.  

- L’incompliment de les obligacions exposades al punt vuitè anterior. 

La resolució municipal que declari la revocació de l’ajut requerirà al beneficiari el 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per l’ajut rebut. De no 
produir-se la devolució, es seguirà el procediment de constrenyiment per obtenir el 
cobrament. 

 

Desena. Vigència 

1. Aquestes Bases, excepció feta de l’establert al punt 2 següent, tindran vigència a 
partir de l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i 
s’aplicaran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

2. Els Ajuts previstos a la lletra B).c) de la Base Cinquena (Ajuts pel pagament de 
l’Impost sobre Béns Immobles per foment d’activitats industrials, comercials i 
hoteleres) només regiran i seran aplicables a l’exercici 2018. 

 

Onzena. Normes supletòries 

Per tot allò que no s’hagi previst en aquestes normes, regeix el que disposa la 
normativa reguladora de les subvencions, les Bases d’execució del Pressupost 
municipal, i la resta de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les 
activitats socials i econòmiques. 

 

SEGON. Exposar al públic l’acord precedent durant un termini de vint dies hàbils a 
comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el "Butlletí 
Oficial de la Província", i publicació d’una referència al Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco 
Álvarez, regidors no adscrits = 19 vots 

Abstencions: CUP = 4 vots 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
    8. CULTURA. APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I 

COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ CULTURAL CAN 
PISTRAUS PEL FESTIVAL TINGLADU. (Exp. 395/2018-eSUB) 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar i vetllar per la 
cultura popular i tradicional de la ciutat, així com de l’associacionisme cultural de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que “El TINGLADU” celebra la seva 11a. edició, és un esdeveniment amb un 
consolidat arrelament a la ciutat i aporta un important valor afegit a la programació de 
la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. La seva proposta gratuïta és accessible per a 
tots els públics, aportant una oferta cultural per a un ampli sector de la ciutadania. 
 
Atès que l’organització del festival El Tingladu, promou la participació de diferents 
col·lectius de la ciutat a participar activament en el seu desenvolupament, convertint-
lo en un important element de cohesió. 
 
Atès que el festival El Tingladu s’ha convertit en un referent a nivell nacional dins el 
panorama dels festivals de música dedicats a la música en català, amb el valor afegit 
de la participació d’algun cap de cartell internacional en cada edició. Aquesta 
projecció es tradueix en un pol d’atracció per a públics de tot el país. L’oferta musical 
del festival promou l’assistència d’un públic intergeneracional i amb interessos 
diversos, que tenen el Parc de Baix a Mar com un punt de trobada on compartir 
experiències.  
 
Atès que Can Pistraus com a organitzador del TINGLADU, així com d’altres 
organitzadors de festivals musicals a la ciutat, compta amb el suport de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través d’una subvenció anual i 
amb el suport d’infraestructures i de personal específic de l’ajuntament. 
 
Atès que a les bases d’execució del pressupost del present exercici, està prevista la 
subvenció nominativa a l’entitat Can Pistraus, es planteja la següent Proposta. 
 



 

 

 
Fonaments de dret 
 

1. Vist allò que disposen els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local, relatius a les competències del municipi. 

 
2. En aplicació de la competència reconeguda a l’art. 66 del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

 
3. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic. 
 

4. En aplicació dels articles 26 i 168 a20) de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

 
5. L’art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació i bon govern a les entitats locals i l’art. 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat CAN PISTRAUS per a 
l’organització del TINGLADU 2018, 2019, 2020 i 2021, el qual s’adjunta i figura com a 
annex al present acord. 
 
SEGON. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
 
Descripció: 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAN PISTRAUS PEL FESTIVAL TINGLADU. 
 
 



 

 

Data:  
 
2 de juliol de 2018. 
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Objecte: 
 
Establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Cultural 
Can Pistraus, que es compromet a organitzar i portar a terme el festival El Tingaldu, 
durant la setmana anterior al correfoc de Festa Major dels anys 2018, 2019, 2020 i 
2021, que es realitzarà al Parc de Baix-a-Mar.  
 
Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament  
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
11.400€. 
 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, suport en el muntatge 
d’infraestructures, sempre que aquestes estiguin disponibles i seguint els terminis 
marcats. 

 
− Reservar el Molí de Mar en la seva totalitat, prèvia autorització de la Generalitat, 

com a allotjament per als artistes, durant les dates en què es desenvolupi el 
festival en cada una de les seves edicions.  

 
− Posar a disposició de l’organització del festival el Parc de Baix a Mar durant la 

setmana anterior de la seva celebració, així com tres dies després de la seva 
finalització, per tal de dur a terme les tasques muntatge i desmuntatge amb les 
garanties necessàries.  

 
− Garantir la celebració de l’activitat a l’emplaçament pactat durant els anys de 

duració del present conveni. Aquest emplaçament podrà ser modificat en el cas 
de conflictivitat veïnal o com a conseqüència de procediments judicials oberts, 
trobant-se un altre emplaçament alternatiu de comú acord entre les parts. 

 
� Per part de l’ENTITAT 
 
− Organitzar el festival de música El Tingladu a Vilanova i la Geltrú, per tal de 

difondre la música i la cultura catalana. Fent-se càrrec de: 
 

� La direcció i gestió del Festival 
� El document de mesures d’autoprotecció 



 

 

� Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 
persones (en matèria de soroll i en matèria de trànsit) 

� Els documents de coordinació d’activitats necessari per al servei de prevenció 
� El personal necessari per al bon funcionament de l’esdeveniment: 

- Regidors d’espai 
- Electricista professional 
- Personal de càrrega i descàrrega 
- Personal de seguretat 

� L’assegurança de responsabilitat civil i de contingències 
� Neteja de l’espai 
� El consum de corrent elèctric 
� Els generadors de lloguer necessaris 
� Muntatge i desmuntatge de les diferents infraestructures de l’espai 
� El lloguer del material d’infraestructura necessari que no disposi l’Ajuntament 
� La liquidació de l’SGAE 
� Així com tota la resta de despeses associades a la celebració del festival 

 
− L’organització haurà de disposar de la corresponent llicència municipal per a la 

celebració del festival i haurà de donar compliment als condicionants establerts de 
l’esmentada llicència, així com del pagament de les taxes corresponents.  

 
Concretament, complir amb els requisits i condicions que dimanen de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitat recreatives de Catalunya 
(LEPAR) i dels articles 108, següents i concordants del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives de Catalunya (REPAR), o normativa posterior que les complementi, 
modifiqui o substitueixi, especialment pel que fa en matèria d’activitats recreatives 
de caràcter extraordinari, als efectes de disposar de la preceptiva llicència 
municipal prèvia a l’inici de cada edició del Festival en els termes previstos en el 
referit marc normatiu i prèvia tramitació del procediment administratiu 
corresponent, així com acreditar el compliment de la normativa sectorial  que li 
resulti d’aplicació, especialment la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del 
soroll (LSO) i la Llei 16/2009, de protecció contra la contaminació acústica i del 
seu reglament aprovat per Decret 176/2009, de 10 de novembre, així com per la 
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i les ordenances i 
reglament municipals, o normativa posterior que les complementi, modifiqui o 
substitueixi.  
 

− Compliment dels nivells acústics amb l’aplicació de les mesures corresponents 
per a garantir-ho.  
 
A aquests efectes, l’ENTITAT haurà de disposar del preceptiu estudi acústic que 
exigeix la normativa abans esmentada, havent de complir amb les condicions i 
requeriments que a tals efectes es puguin determinar per l’Ajuntament, així com 
les que es derivin de l’ordenança de soroll i vibracions vigent en el municipi.  
 
A més, caldrà fer un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió 
acústica indicats a l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’ordenança 



 

 

municipal del soroll i les vibracions, amb la instal·lació d’un limitador 
enregistrador. Caldrà presentar una certificació per una entitat de control (ECA) 
que acrediti el compliment dels nivells d’immissió acústica del festival.  
 

− Designar un o més responsables de l’organització del festival, en els termes 
previstos a l’article 111.1 a) del REPAR i preceptes concordants.  
 

− Garantir l’aforament marcat pel Pla d’Autoprotecció vigent i aprovat pels 
departaments implicats.  

 
− Complir els següents horaris durant el festival:  

 
� Dijous, de 18:30h fins la 01:00h de la matinada del divendres, quan es tancaran 

totalment al públic els serveis que depenen de l’organització. 
 

� Els altres dies, de 19:30h fins les 04:00h de la matinada del dia següent, quan 
es tancaran totalment al públic els serveis que depenen de l’organització.  

 
− Enviar a la regidoria de Cultura la petició d’infraestructura necessària per a poder 

preveure el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 

− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

 
− Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 

dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
− Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 

logotip i seguint el seu llibre d’estil. 
 

Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2021. 
 
 
 
QUART. Autoritzar la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la signatura del present conveni.  



 

 

 
CINQUÈ. Aprovar la col·laboració en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global 
d'onze mil quatre-cents euros (11.400,00€), amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48911 de Subvenció Associació Can Pistraus.  
 
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats." 
 
 
ANNEX  
 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CAN 
PISTRAUS PEL FESTIVAL TINGLADU. 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, 
 
 
I.- REUNITS 
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per l’Alcaldessa, la 
Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS i MASSANA, degudament autoritzada per 
a aquest acte per l’acord del Ple Municipal de 2 de juliol de 2018, amb domicili a la 
plaça de la Vila, núm. 8, de Vilanova i la Geltrú i assistida pel secretari general de la 
Corporació, Marcel·lí Pons i Duat. 
 
De l’altra, JOAQUIM RAVENTÓS VENDRELL, amb DNI xxxxxxxxx,  en qualitat de 
president de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL CAN PISTRAUS, amb NIF G64365026, 
degudament autoritzat per a aquest acte en l’assemblea general de l’associació de 
data 19 de maig de 2018. 

 
 

II.- MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor 
dels valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 

II. Que l’ENTITAT està interessada en promoure activitats adreçades a millorar la 
qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, 
per una ciutat amb una major cohesió social. 
 

III. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb el Pla 
Estratègic de Subvencions 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i l’Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions. 



 

 

 
IV. Que el festival El Tingladu és un esdeveniment amb un consolidat arrelament a la 

ciutat i que aporta un important valor afegit a la programació de la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú. La seva proposta gratuïta és accessible per a tots els públics, 
aportant una oferta cultural per a un ampli sector de la ciutadania.  

 
V. Que l’organització del festival El Tingladu, promou la participació de diferents 

col·lectius de la ciutat a participar activament en el seu desenvolupament, 
convertint-lo en un important element de cohesió. 

 
VI. Que el festival El Tingladu s’ha convertit en un referent a nivell nacional dins el 

panorama dels festivals de música dedicats a la música en català, amb el valor 
afegit de la participació d’algun cap de cartell internacional en cada edició. 
Aquesta projecció es tradueix en un pol d’atracció per a públics de tot el país. 
L’oferta musical del festival promou l’assistència d’un públic intergeneracional i 
amb interessos diversos, que tenen el Parc de Baix a Mar com un punt de trobada 
on compartir experiències.  
 

VII.Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la 
seva vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del present conveni, un 
acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i participació real de tots 
els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, 
socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats 
per a tothom.  
 
 

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  

 
 

PACTES 
 

 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’Associació Cultural Can Pistraus, que es compromet a organitzar i portar a 
terme el festival El Tingladu, durant la setmana anterior al correfoc de Festa Major 
dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021, que es realitzarà al Parc de Baix-a-Mar. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació amb l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l’ens local i de l’entitat.  
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 



 

 

 
 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS 
 
Ambdues institucions es comprometen, pel que fa al compliment del conveni, a: 
 
2.1.- Per  part de l’Ajuntament 
 
− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 

subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
11.400 €. 
 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, suport en el muntatge 
d’infraestructures, sempre que aquestes estiguin disponibles i seguint els terminis 
marcats. 

 
− Reservar el Molí de Mar en la seva totalitat, prèvia autorització de la Generalitat, 

com a allotjament per als artistes, durant les dates en què es desenvolupi el 
festival en cada una de les seves edicions.  

 
− Posar a disposició de l’organització del festival el Parc de Baix a Mar durant la 

setmana anterior de la seva celebració, així com tres dies després de la seva 
finalització, per tal de dur a terme les tasques muntatge i desmuntatge amb les 
garanties necessàries.  

 
− Garantir la celebració de l’activitat a l’emplaçament pactat durant els anys de 

duració del present conveni. Aquest emplaçament podrà ser modificat en el cas 
de conflictivitat veïnal o com a conseqüència de procediments judicials oberts, 
trobant-se un altre emplaçament alternatiu de comú acord entre les parts. 

 
2.2.- Per part de l’entitat 
 
− Organitzar el festival de música El Tingladu, a Vilanova i la Geltrú, per tal de 

difondre la música i la cultura catalana. Fent-se càrrec de: 
 

� La direcció i gestió del Festival 
� El document de mesures d’autoprotecció 
� Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 

persones (en matèria de soroll i en matèria de trànsit) 
� Els documents de coordinació d’activitats necessari per al servei de prevenció 
� El personal necessari per al bon funcionament de l’esdeveniment: 

- Regidors d’espai 
- Electricista professional 
- Personal de càrrega i descàrrega 
- Personal de seguretat 

� L’assegurança de responsabilitat civil i de contingències 
� Neteja de l’espai 
� El consum de corrent elèctric 



 

 

� Els generadors de lloguer necessaris 
� Muntatge i desmuntatge de les diferents infraestructures de l’espai 
� El lloguer del material d’infraestructura necessari que no disposi l’Ajuntament 
� La liquidació de l’SGAE 
� Així com tota la resta de despeses associades a la celebració del festival 

 
− L’organització haurà de disposar de la corresponent llicència municipal per a la 

celebració del festival i haurà de donar compliment als condicionants establerts de 
l’esmentada llicència, així com del pagament de les taxes corresponents.  

 
Concretament, complir amb els requisits i condicions que dimanen de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya 
(LEPAR) i dels articles 108, següents i concordants del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives de Catalunya (REPAR), o normativa posterior que les complementi, 
modifiqui o substitueixi, especialment pel que fa en matèria d’activitats recreatives 
de caràcter extraordinari, als efectes de disposar de la preceptiva llicència 
municipal prèvia a l’inici de cada edició del Festival en els termes previstos en el 
referit marc normatiu i prèvia tramitació del procediment administratiu 
corresponent, així com acreditar el compliment de la normativa sectorial que li 
resulti d’aplicació, especialment la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del 
soroll (LSO) i la Llei 16/2009, de protecció contra la contaminació acústica i del 
seu reglament aprovat per Decret 176/2009, de 10 de novembre, així com per la 
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i les ordenances i 
reglament municipals, o normativa posterior que les complementi, modifiqui o 
substitueixi.  
 

− Compliment dels nivells acústics amb l’aplicació de les mesures corresponents 
per a garantir-ho.  
 
A aquests efectes, l’ENTITAT haurà de disposar del preceptiu estudi acústic que 
exigeix la normativa abans esmentada, havent de complir amb les condicions i 
requeriments que a tals efectes es puguin determinar per l’Ajuntament, així com 
les que es derivin de l’ordenança de soroll i vibracions vigent en el municipi.  
 
A més, caldrà fer un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió 
acústica indicats a l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’ordenança 
municipal del soroll i les vibracions, amb la instal·lació d’un limitador 
enregistrador. Caldrà presentar una certificació per una entitat de control (ECA) 
que acrediti el compliment dels nivells d’immissió acústica del festival.  
 

− Designar un o més responsables de l’organització del festival, en els termes 
previstos a l’article 111.1 a) del REPAR i preceptes concordants.  
 

− Garantir l’aforament marcat pel Pla d’Autoprotecció vigent i aprovat pels 
departaments implicats.  

 
− Complir els següents horaris durant el festival:  



 

 

 
� Dijous, de 18:30h fins la 01:00h de la matinada del divendres, quan es tancaran 

totalment al públic els serveis que depenen de l’organització. 
 

� Els altres dies, de 19:30h fins les 04:00h de la matinada del dia següent, quan 
es tancaran totalment al públic els serveis que depenen de l’organització.  

 
− Enviar a la Regidoria de Cultura la petició d’infraestructura necessària per a poder 

preveure el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 
 

− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

 
− Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

 
− Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 

dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
− Fer constar de forma específica la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 

logotip i seguint el seu llibre d’estil. 
 
 
2.3.- Per a poder fer efectiva l’aportació consignada anteriorment, l’entitat haurà 
d’estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.4.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d’acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
 
TERCER.- IMPORT I FINANÇAMENT DEL CONVENI 
 
Pel que fa a l'exercici actual, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú concedeix una 
subvenció nominativa per import d'11.400 euros a càrrec de l'aplicació 31.3341.48911 
Subvenció Associació Can Pistraus del present pressupost. Per a exercicis futurs, 
l'import de la subvenció serà la que es consigni anualment en els pressupostos 
corresponents. 
 
 
QUART.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS 
 



 

 

4.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar 
lloc a la seva resolució.  
 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració, 
haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de resoldre en el 
termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de 
recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs 
contenciós administratiu. 
 
4.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat, resoldre el conveni, notificant-ho a la 
mateixa entitat. 
 
4.3.- Si escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
 
CINQUÈ.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS 
 
L’Associació Cultural Can Pistraus aportarà còpia de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil contractada amb una cobertura mínima de capital assegurat per 
sinistre i capital assegurat per víctima que estipula la normativa vigent. També 
aportarà rebut de pagament corresponent i vigent. 
 
 
SISÈ.- PAGAMENT I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
6.1.- Forma de pagament. Es pagarà una BESTRETA del 50% de la subvenció a la 
signatura del conveni. I el 50% restant tan bon punt s’hagi justificat favorablement 
l’import total de la subvenció, d’acord amb el que indica el punt 6 d’aquest conveni.  
 
6.2.- Forma de justificació. Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà 
justificar que la subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida, en un 
termini màxim de 3 mesos des de la realització de l’activitat, i com a màxim el 31 de 
gener del següent any de vigència del present conveni, mitjançant la presentació de 
la següent documentació: 
  
- Declaració conforme l’import s’ha destinat a l’objecte explicitat en el present 

conveni. 
 
- Memòria d’activitats: detall de les activitats realitzades, indicant-ne el 

funcionament, la participació, l’assoliment dels objectius i propostes de millora 
per a futures edicions. També s’ha d’incloure un exemplar de tota la 
documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de 
figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 



 

 

- Memòria econòmica: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents 
de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’objecte de la 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. 

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 

• La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada 

• Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 
import total, etc.) 

• Hauran d’estar efectivament pagades 
 
Caldrà tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament  tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides. 
 
L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació insuficient 
comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o el 
reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
 
6.3.- Tot i així, el pagament i forma de justificació estaran supeditades als 
procediments administracions de l’any corresponent a l’activitat. 
  

 
SETÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
  
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2021. 
 
 
VUITÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
8.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’Ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdues parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni. 
 
8.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
 
NOVÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència 
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni 
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 



 

 

de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i 
perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es 

d) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit 
e) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit 
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
g) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

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

h) Qualsevol altra causa admissible en dret 
 
 
DESÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present 
conveni caldrà tenir present que les Entitats signatàries, com a responsables dels 
seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, a les disposicions de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 
sobre creació i modificació de fitxers. 
 
ONZÈ.- MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 al 53 de la 
Llei 40/2015,  d'1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com els articles 
108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per 
la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
DOTZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les 
parts signants d'aquest conveni serà la jurisdicció contenciosa administrativa 
competent a Vilanova i la Geltrú. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per duplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
 
Sra. Neus Lloveras i Massana    Sr. Joaquim Raventós Vendrell 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú   President de l'ENTITAT 
 
   Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
   Secretari General de l'Ajuntament 
   de Vilanova i la Geltrú 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (3), SOM VNG (2) i Sra. 
Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 19 vots 

Vots en contra:  PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 3 vots 

Abstenció: Sr. Guillem Bau Vargas (CUP) = 1 vot 
 

 
    9. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ DEL MANIFEST PER A LA 

DIADA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT LGTBI DE 2018. (Exp. 
647/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que el dia 28 de juny, Diada Internacional de l’Alliberament Lesbià, Gai, 
Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI), es commemoren els fets que van succeir 
el 28 de juny de 1969 a Nova York (EUA) i que van marcar l’inici de l’alliberament 
d’aquest col·lectiu. 
 
2. Atès que Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la 
lluita pels drets i les llibertats, així com el compromís en el desenvolupament i 
reconeixement dels drets de les persones LGTBI i contra les discriminacions. 
 
3. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat d’aprovar un manifest 
commemoratiu de la Diada esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
2.- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el següent 
 

ACORD: 
 
ÚNIC.- Aprovar el manifest de la Diada Internacional de l’Alliberament Lesbià, Gai, 
Transsexual, Bisexual i Intersexual (LGTBI) 2018, amb el redactat següent: 
 
 

MANIFEST DE LA DIADA INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT LGTBI 2018 
 
"Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets".  Aquestes paraules 
són de l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans que fa 70 anys 
va aprovar l'Assemblea General de les Nacions Unides.  Fa només 39 anys que 
l'estat espanyol va ratificar aquesta Declaració. 



 

 

 
El 28 de juny de 1969 un grup de dones trans hispanes van començar al bar 
Stonewall de la ciutat de Nova York una revolta per reclamar aquesta llibertat i 
igualtat en dignitat i drets per a les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals.  Per això celebrem avui el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'uneix un any més a aquesta commemoració 
com a part del seu compromís per la igualtat, el respecte, la diversitat i la llibertat, 
valors universals i democràtics.  Aquesta commemoració ens fa conscients que en 
massa països i institucions aquests drets encara no són reconeguts i que en molts 
d’altres només es respecten de manera formal, mentre que en la vida quotidiana les 
persones LGTBI segueixen essent marginades, discriminades i fins i tot 
assassinades. 
 
Enguany, les entitats que formen el Pride de Barcelona volen recordar especialment 
totes aquelles persones que han hagut de fugir del seu país a causa de la seva 
orientació sexual o la seva identitat de gènere. Uns països on la societat i les lleis 
encara criminalitzen, persegueixen i castiguen les expressions i identitats de gènere i 
les orientacions sexuals no normatives. 
 
Milers de persones refugiades trans, lesbianes, intersexuals, bisexuals i gais arriben a 
Europa a la recerca d’un lloc segur. Moltes d’elles són immigrants irregulars perquè 
ignoren que el motiu pel que van fugir dels seus països els dóna dret a protecció 
internacional. Per tant, no totes troben protecció i moltes són víctimes dels mateixos 
prejudicis que les van obligar a fugir. Són quasi invisibles, perquè no hi ha 
estadístiques. 
 
Així doncs, requerim protocols i formació específica i adequada del personal que 
intervé amb les persones refugiades perquè puguin detectar i atendre les necessitats 
especials de les persones LGTBI sol·licitants de protecció internacional. Cal també un 
compromís més gran amb el recolzament i la protecció a les persones que, per la 
seva realitat LGTBI i altres aspectes, es vegin en situació de vulnerabilitat. 
 
Davant la manca de vies legals i segures d’arribada a Europa, demanem l’establiment 
de vies segures per evitar que milers de persones LGTBI posin la seva vida i la de les 
seves famílies en mans de màfies sense escrúpols, en un viatge incert. 
 
Demanem que es reforcin les mesures de defensa i cooperació internacional per 
intentar fomentar accions que millorin la vida de tantes persones LGTBI que no poden 
fugir dels seus països i que necessiten protecció real per desenvolupar les seves 
vides. 
 
Demanem que es desenvolupin els aspectes sobre les persones LGTBI sol·licitants 
de protecció internacional en el Pla de Protecció Internacional que va aprovar la 
Generalitat de Catalunya el 2015. 
 
També volem celebrar que el passat dia 18 de juny l’Organització Mundial de la Salut 
va eliminar la transsexualitat del llistat de malalties mentals. És una bona notícia, però 
malauradament encara falta molt camí per aconseguir la igualtat. 



 

 

 
I com a ciutat, ens comprometem a seguir implementant polítiques públiques de 
foment de l’equitat i la llibertat, amb l’aprovació del primer Pla Municipal per la 
Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere per sensibilitzar la ciutadania i per garantir els 
drets i defensar de les discriminacions les persones LGTBI de Vilanova i la Geltrú. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits). 
 
 
PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA 

 
  10. SECRETARIA GENERAL. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS EN EL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI 
URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EIXAMPLE NORD. 
(Exp. 235/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
Atès que en data 13 de juny de 2015, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
aprovar el cartipàs municipal. 
 
Atès que el 5 d'octubre de 2015 va nomenar els representants municipals en el 
Consell General del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de sòl 
urbanitzable 2.8, anomenat Eixample Nord, modificat posteriorment en data 2 de 
novembre de 2015. 
 
Vista la renúncia de la Sra. Queti Vinyals Florenciano com a regidora d'aquest 
Ajuntament, que formava part de l'esmentat Consell General del Consorci en 
representació del grup municipal d'ERC. 
 
Vist que en el Ple extraordinari de 28 de juny de 2018, el Sr. Francesc Xavier Serra i 
Albet ha pres possessió com a regidor d'aquest Ajuntament, en substitució de la Sra. 
Queti Vinyals Florenciano. 
 
Vist que es considera oportú que el Sr. Francesc Xavier Serra i Albet substitueixi 
també la Sra. Queti Vinyals al Consell General del Consorci. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. (LBRL) 
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic. 
- Estatuts vigents del Consorci per al desenvolupament de l'Eixample Nord. 



 

 

 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. MODIFICAR el nomenament de representants de l'Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú en el Consell General del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del 
Sector de sòl urbanitzable 2.8 anomenat Eixample Nord, en el sentit de substituir la 
Sra. Queti Vinyals Florenciano, del grup municipal d'ERC, pel Sr. FRANCESC 
XAVIER SERRA I ALBET, del mateix grup municipal. 
 
SEGON.  Notificar l'acord a l'interessat." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina, 
regidora no adscrita = 15 vots 

Vots en contra:  CUP (4), SOM VNG (2) i Sr. Francisco Álvarez, regidor 
no adscrit = 7 vots 

Abstenció: Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 1 vot 
 

 
 

MOCIONS 
 
 

Es canvia l'ordre de les mocions, atès que hi ha intervencions públiques en dues de 
les mocions.  En primer lloc es tractarà la moció núm. 11 i seguidament la moció núm. 
19 de l'ordre del dia. 

 
Grups Municipals del PSC, SOM VNG i la CUP 

 
  11. MOCIÓ, PROPOSADA PER IAIOFLAUTES DEL GARRAF I MAREA 

PENSIONISTA DEL GARRAF, CONTRA LA PROPOSTA DEL 
PRODUCTE PANEUROPEU DE PENSIONS INDIVIDUALS (PEPP) DE 
LA COMISSIÓ EUROPEA. (Exp. 68/2018-eMOC) 

 
En aquest punt intervé el Sr. LLORENÇ GUASCH TERRÉ, en representació de 
l'Associació Alternativa Municipal Participa VNG. 
 
El juny de 2017, la Comissió Europea (CE) va trametre al Parlament Europeu (PE) 
una Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un producte 
paneuropeu de pensions individuals (PEPP). De la proposta es dedueix que: 
 
1- El PEPP té com a primer objectiu la creació d'un mercat de capitals europeu dins 
el "Pla d'acció de la Comissió per a la creació d'un mercat de capitals de setembre de 



 

 

2015". El PEPP no és, per tant, un instrument de protecció social, sinó un mecanisme 
d'acumulació de capitals. 
 
2- CE renuncia a l'objectiu que les pensions públiques siguin suficients, "l'informe 
sobre l'adequació de les pensions de 2015 va concloure que l'augment dels estalvis 
addicionals... destinats a la jubilació podria... mitigar les repercussions d'unes 
pensions més baixes dels règims públics en alguns Estats membres... les pensions 
complementàries podrien tenir un paper clau en els ingressos per jubilació, en 
particular quan les pensions públiques puguin ser inadequades". 
 
3- Per promoure la subscripció del PEPP, la CE exigeix que s'estableixin als Estats 
membres desgravacions fiscals: “Per tal d'animar els Estats membres a concedir una 
desgravació fiscal als PEPP, la Comissió ha adoptat, juntament amb la present 
proposta, una recomanació sobre el tractament fiscal dels productes de pensions 
individuals, inclòs el producte paneuropeu de pensions individuals". Les 
desgravacions fiscals per les aportacions als plans de pensions individuals són molt 
regressives. Les treballadores i treballadors de salaris baixos no poden destinar cap 
quantitat a plans de pensions i, per tant, no desgraven. Són els perceptors d'alts 
salaris i rendes del capital els que poden fer grans aportacions i desgravar. 
 
4- El PEPP obre un enorme espai per a la valorització del capital financer. El valor de 
mercat de les pensions individuals és de 0,7 bilions d'euros. La CE calcula que, 
sense la introducció del PEPP, augmentarà fins a 1,4 bilions el 2030 i, en cas que 
s’introdueixi el PEPP, fins a 2,1 bilions. El seu principal objectiu no és garantir unes 
pensions dignes per a les treballadores i treballadors en edat de la jubilació, sinó, tal 
com repeteix una vegada i una altra la Proposta, "obtenir més capital i canalitzar-lo 
cap a inversions europees a llarg termini en l'economia real". No obstant això, hauria 
de ser el sector públic, a través d'un pressupost europeu molt més gran que l'actual, 
el responsable de decidir i executar les inversions necessàries per a l'economia i la 
societat europees; per exemple, per a la transició a un sistema energètic 
descarbonitzat. 
 
5- La Comissió Europea (CE) emmarca el PEPP en la promoció de la innovació 
financera, "promoure un entorn que estimuli la innovació en el sector de productes 
financers... la qual cosa pot contribuir al seu torn a la prestació de pensions 
adequades, segures i sostenibles". Hem de recordar que la innovació financera va 
estar en l'origen de la crisi financera que va explotar amb violència el 2007 provocant 
en les economies dels països capitalistes desenvolupats la major crisi econòmica i 
social des de la Segona Guerra Mundial. A més, la innovació financera no garantirà 
pensions segures, sinó que contribuirà a l'acumulació de capitals a la recerca de 
valoració i de la inestabilitat financera que es va desencadenar a partir dels 
processos de financiarització de l'economia capitalista mundial. El despropòsit i la 
irresponsabilitat arriba al màxim quan la CE suggereix la inversió en "instruments 
derivats" d'altíssim risc i que contribueixen a incrementar de manera exponencial la 
probabilitat i gravetat de les crisis financeres. 
 
6- La CE explica que el PEPP permetrà "garantir que els consumidors siguin 
plenament conscients dels elements clau del producte". La rendibilitat, o la manca de 
rendibilitat, dels productes financers és essencialment incerta. Cal recordar que en 



 

 

l'origen de la crisi de 2007 hi ha la creació i venda de productes financers complexos 
construïts sobre hipoteques subprime. Les tres grans agències de qualificació, 
Standard & Poor's, Moody i Fitch, havien adjudicat a aquests productes la qualificació 
d'AAA, màxima solvència, setmanes abans que el seu valor es reduís a 0. Alan 
Greenspan, president llavors de la Reserva Federal i màxim gurú de les finances 
mundials, va reconèixer que, "encara que era conscient que moltes d'aquestes 
pràctiques estaven tenint lloc, no tenia ni idea de fins a quin punt havien arribat a ser 
significatives fins que va ser massa tard". Amb aquests antecedents pretendre que 
les treballadores i treballadors "siguin plenament conscients dels elements clau del 
producte" i "dels riscos que corren”, només pot ser incompetència o cinisme.  
 
7- La CE enumera els promotors del PEPP: "bancs, companyies d'assegurances, 
gestors d'actius, fons de pensions d'ocupació, empreses d'inversió". Si s’aprova el 
PEPP, es produirà un desviament de possibles cotitzacions socials que podrien 
augmentar els ingressos dels sistemes públics de pensions a empreses privades que 
obtindran importants beneficis. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Instar la Comissió Europea perquè retiri la proposta del PEPP. 
 
SEGON. Instar el Govern espanyol a proposar i donar suport a la retirada d'aquesta 
proposta en el Consell Europeu. 
 
TERCER. Instar els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a rebutjar aquesta 
proposta de regulació quan arribi a debat. 
 
QUART. Instar el Govern espanyol i els grups parlamentaris del Parlament Europeu a 
estudiar les mesures necessàries perquè els sistemes públics de pensions 
garanteixin unes pensions dignes i suficients. 
 
CINQUÈ. Instar el Govern espanyol i els grups parlamentaris del Parlament Europeu 
a promoure l'eliminació de les desgravacions fiscals de les aportacions als fons de 
pensions privats. 
 
SISÈ. Fer arribar aquests acords a la Comissió Europea, al Govern espanyol, als 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya  i als grups parlamentaris del Parlament Europeu." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (4), SOM VNG (2), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco 
Álvarez, regidors no adscrits = 22 vots 

   Vot en contra:  PP = 1 vot 
 



 

 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

  19. MOCIÓ, PROPOSADA PER LA PAH, SOBRE L'ACCÉS AL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. (Exp. 67/2018-eMOC) 

 
A continuació es tracta aquesta moció, atès que hi ha una intervenció pública. 
 
Intervé la Sra. MÒNICA CABRERA CABRERA, en representació de l'Associació 
Cultural Ateneu Vilanoví. 
 
La PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques), conscient de la vulneració del dret 
a l’aigua per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que això representa una 
vulneració de la Llei 24/2015, que garanteix el dret a l’accés als subministraments 
bàsics com l’aigua, la llum i el gas.      
 
Atès que l’única informació que existeix en els portals web tant de l’Ajuntament com 
de la Companyia d’Aigües és sobre el protocol per evitar talls de subministrament, i 
no existeix cap informació al detall de quin és el protocol per tractar des de Serveis 
Socials les sol·licituds de la Tarifa Social Municipal de la Companyia d’Aigües, i en la 
web d’aquesta només apareix la següent informació: 
 

- Tarifa Social Municipal: l’usuari ha de presentar a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la seva sol·licitud com 
a beneficiari de la tarifa social municipal per baix ingrés. 
L’Ajuntament comunicarà a la Companyia el resultat de la 
sol·licitud i aplicarà la bonificació en cas positiu. 

- Si el nombre de membres censats a la unitat familiar o 
convivencial és superior a 3 l’usuari pot demanar a 
l’Ajuntament Certificat de Convivència i portar-lo a la 
Companyia per beneficiar-se de la bonificació. 

- Independentment de les bonificacions sobre el rebut, 
l’Agència Catalana de l’Aigua també disposa de 
bonificacions que cal presentar a l’esmentat organisme 
però que la Companyia por facilitar-ne la informació 
necessària.                                 

  
Atès que segons dita informació, és l’Ajuntament qui respon a les sol·licituds, i en 
darrera instància la Companyia executa una decisió del consistori. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els següents 

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Que l’única condició per accedir a la Tarifa Social Municipal sigui que les 
sol·licituds provinguin de famílies vulnerables, persones sense ingressos econòmics o 
amb ingressos insuficients, més enllà de la seva situació jurídica (tinguin 
documentació o no). 
 



 

 

SEGON. Publicar en els portals web de l’Ajuntament i la Companyia d’Aigües, i 
elaborar material informatiu sobre els requisits i la documentació que cal aportar per 
accedir a la Tarifa Social Municipal, els terminis de la tramitació, i tota la informació 
útil per agilitar les sol·licituds." 
 
 
Es vota la moció, amb votació separada dels dos punts. 
 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 

Vots a favor: PSC (5), CUP (4), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina, 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez = 14 vots 

Abstencions: CiU (4), ERC (4) i PP (1) = 9 vots 
 

VOTACIÓ PUNT SEGON: 
 
S'aprova per unanimitat dels presents, amb 23 vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del 
PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 

 

Carmen Reina, regidora no adscrita 

  12. MOCIÓ PER ESTUDIAR LA VIABILITAT D'OBRIR A VILANOVA I LA 
GELTRÚ UN CENTRE DE SEPARACIÓ DE RESIDUS D'APARELLS 
ELECTRÒNICS (RAEE). (Exp. 58/2018-eMOC) 

 
El concepte de Mineria Urbana es va introduir per primera vegada al Japó en la 
dècada de 1980. Es tracta d'una nova indústria de recuperació i reciclatge de metalls 
rars com l'or i la plata, continguts en objectes electrònics i electrodomèstics. Es 
calcula que, segons els aparells, la mineria urbana és entre 4 i 80 vegades més 
eficient que la mineria convencional d'or, convertint-se en una alternativa de ràpid 
creixement. 
 
A principis del mes de febrer va tenir lloc a Girona el congrés WasteInProgress sobre 
gestió de residus. Es va poder conèixer, entre altres coses, una iniciativa molt 
interesant de la ciutat de Seül, on en el 2009 van començar a desenvolupar un 
programa de mineria urbana i el 2010 van crear un centre de separació de residus 
d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), generant molts nous llocs de treball. 
 
Estem veient cada vegada més una major dependència de materials crítics, terres 
rares i materials preciosos. Amb la innovació, la demanda d'aquests materials ha 
augmentat, però l'oferta no s'està incrementant al mateix ritme que la demanda, ja 
que hi ha una oferta limitada en el món per a certs tipus de materials. 
 
El valor en els residus electrònics és molt significatiu. És el que demostren els 
ingressos que aconsegueix Seül, però és també el que afirmen diferents estudis en la 



 

 

matèria. Hi ha un gran desafiament en la societat per pensar com farem front a la 
creixent demanda de productes electrònics i generació de residus electrònics. A tot el 
món es generen més de 40 milions de tones de residus electrònics i els experts 
estimen que cap a l'any 2030 seran més de mil milions de tones. El gran problema ve 
perquè la major part d'aquests residus no s'estan reciclant a través de mètodes 
eficaços i segurs. S'estima que un 80 per cent dels residus electrònics acaben en una 
incineradora o en un abocador. 
 
El Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE), resultat de la transposició de la directiva europea 2012/19/UE, 
assenyala el següent: 
 
-  El sector dels residus és el major generador d'ocupació verda a Espanya i 

representa el 27% del total de l'ocupació verda a casa nostra. 
-  El reciclatge de 1.000 tones de RAEE crea 15 llocs de treball i 200 llocs de treball 

si es prepara per a la reutilització. 
-  Els materials valoritzables que contenen els RAEE suposen un recurs que no s'ha 

de perdre i que han de recuperar-se en l'última etapa de la vida, quan es 
transformin en residu, mitjançant el reciclatge o la valorització, de manera que 
aquests recursos puguin ser conservats per a futures generacions. 

-  Respecte a la recollida separada realitzada per les entitats locals, s'inclouen les 
modalitats d'aquesta recollida, que podran ser a través dels punts nets o dels 
mecanismes que l'entitat local estableixi, com la recollida porta a porta o els punts 
mòbils o la recollida a través d'entitats d'economia social amb què l'entitat local ha 
arribat a acords. Així mateix, les entitats locals podrien obtenir beneficis de certes 
fraccions dels residus recollits. 

 
En els documents de referència que marquen la política municipal en matèria de 
sostenibilitat i recollida de residus, més enllà d'objectius de millora de la separació de 
residus, no es troben propostes encaminades a separar els RAEE amb l'objectiu de 
treure les matèries primeres com a activitat de mineria urbana. 
 
En aquest sentit, ens sembla interessant que es realitzi, des de l'Ajuntament, un 
treball de reflexió sobre un centre de separació de RAEE, explorant totes les 
modalitats possibles en matèria de titularitat i competències per a una activitat de 
mineria urbana d'aquestes característiques a la nostra ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 

"PRIMER. Que des de la regidoria corresponent s’elabori un informe sobre la viabilitat 
de crear un centre de separació de Residus d'Aparells Electrònics.  En aquest 
informe s'analitzarà conjuntament amb el servei de Medi Ambient una proposta 
per reutilitzar i donar nova vida útil a aquells aparells elèctrics i electrònics més aptes 
o, en cas contrari, extreure'n les matèries primeres valuoses com a activitat de 
mineria urbana. 



 

 

SEGON. Que l'informe inclogui les possibles modalitats d'implementació d'un centre 
d'aquestes característiques en el marc del nostre context local. 
 
TERCER. Que s'avaluïn els ingressos i les ocupacions que podria generar un centre 
d'aquestes característiques al nostre context. 
 
QUART. Que se sol·licitin els recursos econòmics necessaris per a la implantació 
d'aquest projecte, en cas que la nostra administració no ho pugui assumir 
econòmicament, a administracions superiors, ja sigui Diputació, Generalitat de 
Catalunya i Estat espanyol." 

 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits). 
 
 

Grup Municipal de CiU 
 

  13. MOCIÓ PER DESENVOLUPAR UN PLA ESTRATÈGIC DE LA COSTA 
DEL PENEDÈS MARÍTIM. (Exp. 59/2018-eMOC) 

 
El litoral de la Vegueria del Penedès és la zona coneguda com a Penedès Marítim, 
entre els municipis de Sitges i el Vendrell. Les nostres platges són el major actiu i 
atractiu turístic del territori que presenten un seguit de problemes als que cal trobar 
una solució a mig i llarg termini.  
 
La construcció de ports esportius mal dissenyats i la sobreexplotació i 
impermeabilització de les conques hidrogràfiques, amb la disminució de les 
aportacions d'aigües i sediments, han suposat una regressió de les platges i un 
perjudici a les infraestructures costaneres.  
 
Els darrers anys la situació ha esdevingut critica: les llevantades s’han emportat 
literalment la platja i les aigües del Mar Mediterrani han entrat fins i tot als nuclis 
urbans, transformant els carrers en petits canals d’aigua i sorra. 
  
Valorem positivament les aportacions de sorra que fa el Ministeri de Medi Ambient, 
però no només no solucionen els problemes a curt termini, sinó que impedeixen tenir 
una consideració global del problema.  
 
Com dèiem abans, les platges són un dels actius més importants des del punt de 
vista socioeconòmic del territori, i el sector turístic té un pes molt elevat en el PIB dels 
nostres municipis, és per això que creiem que és important desenvolupar un Pla 
Estratègic per tal de realitzar un projecte global de conservació del nostre litoral, des 
del punt de vista ecològic i econòmic.  
 
És per tot això que aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 



 

 

ACORD: 
 
"PRIMER. Que es constitueixi un grup de treball amb els ens responsables de la 
conservació del nostre litoral (Govern Central, Delegacions del Govern de la 
Generalitat, Diputacions provincials, Consell Comarcals del Garraf i del Baix 
Penedès, i els ajuntaments del litoral penedesenc: Sitges, Sant Pere de Ribes, 
Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell).  
 
SEGON. Que es realitzin els estudis i les accions pertinents per tal de tenir un 
projecte global de la situació del nostre litoral i que eviti la seva regressió. També que 
es projectin els estudis i treballs associats a la conservació i a l'explotació de les 
platges d’una manera sostenible, comptant amb les aportacions dels empresaris del 
sector turístic i els grup ecologistes i d’estudis històrics i patrimonials que treballen en 
la conservació del patrimoni històric i natural.  
 
TERCER. Que els consell comarcals del Garraf i del Baix Penedès coordinin els 
seguiment d’aquests treballs per tal de donar una dimensió transversal a les nostres 
platges.  
 
QUART. Traslladar aquesta moció als ens administratius següents: Delegació del 
Govern central a Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Diputacions provincials de Barcelona i Tarragona, Consells Comarcals 
del Garraf i del Baix Penedès, i als ajuntaments del litoral penedesenc: Sitges, Sant 
Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el Vendrell." 
 
 
Es vota la moció, incorporant algunes rectificacions del text original, la qual s'aprova 
amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), SOM VNG (2), PP (1), 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
Francisco Álvarez = 19 vots 

   Vots en contra:  CUP = 4 vots 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
  14. MOCIÓ DE SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES DEL CENTENARI 

DEL NAIXEMENT DE MANUEL DE PEDROLO. (Exp. 60/2018-eMOC) 
 
Enguany celebrem el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i Sánchez de 
Molina (L'Aranyó,1918-Barcelona,1990), un dels escriptors més prolífics de la 
literatura catalana contemporània. 
 
Malgrat la repressió contra la llengua catalana i la censura ideològica imposada per la 
dictadura franquista, Manuel de Pedrolo no va parar mai d’escriure i de publicar 
durant més de quaranta anys. Va provar tots els gèneres: poesia lírica i visual, teatre, 
novel·la, assaig, traducció, articles, etc. Volia que a la literatura catalana no li 
manqués res. La seva bibliografia supera els 120 títols (sense oblidar més de 300 



 

 

contes). Inicialment, en els anys 40 i 50, la forta repressió cultural va provocar un 
desfasament entre la producció i l’edició de les seves obres.  
 
Pedrolo va començar a ser conegut a partir dels anys seixanta i setanta del segle XX. 
En aquest període va escriure les obres més avantguardistes, com ‘Totes les bèsties 
de càrrega’ i va optar per esquivar la censura usant noms de lloc i de persona 
inventats. A partir de 1962, va experimentar amb la psicoanàlisi i la diversitat de 
possibilitats per a un mateix personatge a les onze novel·les de ‘Temps obert’ i va 
abordar el tema de l’homosexualitat amb ‘Un amor fora ciutat’, obra segrestada i no 
publicada fins al 1970. Emprà un llenguatge que barrejava registres col·loquials i 
cultes, i recorregué a la ciència ficció, al gènere policíac (creà i dirigí la col·lecció La 
Cua de Palla), a la literatura eròtica i social.  
 
La seva popularitat s’esdevé amb la publicació, el 1973, de la novel·la ‘Mecanoscrit 
del segon origen’, que va ser un èxit de vendes i un dels llibres més llegits en català. 
Pedrolo es va significar pel seu compromís cívic i intel·lectual a favor de la 
independència i va impulsar la creació de l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana i el 1979 va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.  
 
Atès que enguany, la Institució de les Lletres Catalanes, en ocasió del centenari del 
seu naixement, impulsa l’Any Pedrolo, per tal de donar a conèixer tota l’obra de 
l’autor segarrenc. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. ADHERIR-SE a la celebració de l’Any Pedrolo per donar suport a 
l’organització de qualsevol activitat que contribueixi a la divulgació i al coneixement 
de l’obra i la trajectòria de Manuel de Pedrolo entre la ciutadania de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. TRASLLADAR aquest acord a la comissió de l’Any Pedrolo, a la Institució 
de les Lletres Catalanes, a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i a la 
Fundació Manuel de Pedrolo." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), CUP (4) SOM VNG 
(2) i Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 
20 vots 

Vot en contra:  Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
Abstencions: PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 

= 2 vots 
  
 
 



 

 

  15. MOCIÓ PER MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ 
RELATIVA A LES BONIFICACIONS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES I D'ALTRES ORDENANCES FISCALS. (Exp. 61/2018-
eMOC) 

 
Les administracions publiques haurien de tenir en matèria de transparència un doble 
objectiu: d’una banda, facilitar la informació a la ciutadania d’una manera clara i 
entenedora; de l’altra, facilitar la interactivitat entre l’administració i les persones 
administrades amb mecanismes senzills i a l’abast de tothom. 
 
L’octubre de 2016, el govern de Vilanova i la Geltrú va incrementar el rebut 
d'escombraries i va endegar una sèrie de canvis en l’Impost de Béns Immobles (IBI) 
que va representar un augment de l’impost per a dos terços dels contribuents de la 
ciutat. La proposta d’apujada anava acompanyada d’una sèrie de subvencions per a 
persones que es troben en situacions especials, ja sigui per les seves condicions 
socioeconòmiques o perquè compleixen les condicions que es determinaven en les 
bases de concessió d’ajuts que els impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part 
de les seves obligacions tributàries.  Les persones beneficiàries podien rebre més 
d’una subvenció de les que es preveuen en les bases per a la concessió d’ajuts, 
perquè són compatibles. 
 
Posteriorment, en el moment de presentar els pressupostos municipals per a 2017, el 
govern va anunciar que reservaria una partida de fins a 600.000 euros destinades a 
les bonificacions a les quals ens hem referit. En repetides ocasions, el grup municipal 
de la CUP es va interessar per conèixer la xifra de famílies que s’havien adreçat a la 
institució municipal per fer ús de les bonificacions. Les dades exactes mai no es van 
oferir amb claredat. Finalment, amb el pas del temps hem conegut que únicament un 
5% de la partida pressupostada va ser utilitzada per satisfer subvencions de l’impost. 
 
Pensem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de ser més proactiu a l’hora de 
fer pública l’existència d’aquestes bonificacions. Cal més informació i més recursos, 
optar per la transparència i no tant lletra petita desapercebuda. 
 
Per aquesta raó, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Treballar de manera activa per millorar els sistemes de difusió de les 
bonificacions relacionades amb les diferents ordenances fiscals, especialment la 
relativa a l’Impost de Béns Immobles. 
 
SEGON. Enviar als domicilis de Vilanova i la Geltrú informació senzilla i entenedora 
sobre l’existència de les bonificacions, tal com es fa en el cas del calendari fiscal. 
 
TERCER. Utilitzar els centres cívics i els equipaments públics de la ciutat com a 
punts on trobar informació relativa a les bonificacions. 
 
QUART. Aprofitar els mitjans de comunicació de la ciutat per oferir difusió de les 
subvencions que es preveuen en les bases per a la concessió d’ajuts." 



 

 

 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits). 
 

 
Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 

 
  16. MOCIÓ PER DESTINAR LA MASIA NOVA A L'ÚS PEL QUAL VA SER 

CEDIDA PEL SR. JOAN MAGRIÑÀ. (Exp. 63/2018-eMOC) 
 
Joan Magriñà fue un referente para el mundo de la danza y su obra patrimonio 
cultural del que las gentes de esta ciudad, así como los amantes de las artes 
escénicas en general, nos debemos sentir muy orgullosos. 
 
A su muerte, Joan Magriñà dejó para nuestra ciudad la Masia Nova, con el deseo de 
que se destinara a crear una escuela de danza. 
 
En Vilanova i la Geltrú la pasión por la danza está muy arraigada, y cabe recordar 
que estamos hablando de cultura, ocio, actividad física y una probable salida 
profesional. 
 
No podemos dejar de recordar que como Magriñà, otros ciudadanos de esta 
población han sido y son profesionales de la danza aportando con ella valores 
universales. Podemos recordar a Rosa Huguet, conocida por su escuela Teresa 
Carulla, a Belén Cabanes, y curiosamente a quien fuera alumno de Cabanes, Kiko 
Martín, que empezó a aprender flamenco a modo de actividad lúdica en el centro 
cultural Casa de Andalucía de la Comarca del Garraf, influenciado por el origen 
andaluz de sus padres, y que no sólo ha acabado siendo su profesión y su pasión, 
sino que además ha llevado el nombre de Vilanova i la Geltrú a Madrid, Tenerife y 
hasta el extremo oriente en Japón, en todos estos lugares trabajando de forma 
estable y prolongada en el tiempo. 
 
También cabe recordar la participación de profesionales de la danza en el ya 
desaparecido festival benéfico en favor del centro de reinserción social ELIM, algunos 
llegados desde Alemania como Paco Goya y sus alumnos de Grevenbroich y 
Leverkusen, Rosa Montes y Alberto Alarcón de Colonia, y los entonces alumnos del 
Institut del Teatre de Barcelona. 
 
En Cataluña existen diferentes grados profesionales reconocidos de Danza, alguno 
asimilable a una carrera universitaria, principalmente en el Institut del Teatre en 
Barcelona. 
 
Vilanova i la Geltrú tiene la obligación moral de destinar la Masia Nova a un centro de 
enseñanza de la danza, pero más que una obligación moral se podría interpretar 
como una oportunidad de impulsar a nuestra ciudad a compartir liderazgo en este 
ámbito. 
 



 

 

Es por esta exposición de motivos que propongo al Pleno Municipal estos  
 

ACUERDOS: 
 

"PRIMERO.  Instar al Gobierno Municipal a realizar un estudio sobre el estado actual 
de la Masia Nova. 
 
SEGUNDO.  Encargar un proyecto para la habilitación de la Masia Nova y su destino 
al estudio de la Danza y las artes escénicas en general. 
 
TERCERO.  Crear un proyecto para proponer al Institut del Teatre la implantación en 
la Masia Nova de estudios de Danza y artes escénicas en colaboración con dicho 
centro. 
 
CUARTO.  Establecer un grupo de trabajo con las escuelas de danza de la ciudad 
para que puedan colaborar y ser partícipes de este proyecto, así como darles la 
posibilidad de que puedan ser en un futuro centros de apoyo a dicho proyecto. 
 
QUINTO. Instar a los grupos del Parlament de Catalunya a consensuar una 
propuesta de resolución que apoye este proyecto, así como la aprobación de un 
programa de actuaciones, calendario y financiación para llevarlo a cabo." 
 
 
Es vota la moció, amb la incorporació al text de "les arts escèniques en general", la 
qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (4 de CiU, 
4 d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits). 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

  17. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. (Exp. 65/2018-eMOC) 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Adherir-se al manifest del Fons Català de Cooperació: El món local català 
davant la realitat del refugi a l'Estat Espanyol. 

 
SEGON. Traslladar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament." 



 

 

 
 
 
 
 
 

El món local català davant la realitat del refugi a l'Estat espanyol 
 
El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament de 
milions de persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la 
violació de drets humans o la pobresa. La manca de vies legals i segures per a 
l'entrada a la Unió Europea empenyen els refugiats a posar-se en mans de les màfies 
i seguir rutes perilloses. 
 
Només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis mentre 
creuaven la Mediterrània. En el primer trimestre de 2018 ja han mort o desaparegut 
500 persones intentant creuar la Mediterrània. 
 
Per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig de 2015 
dos mecanismes d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el pes que 
estan patint els països de les fronteres del sud d'Europa i els països veïns de Síria. 
Malgrat això, l’Estat espanyol va incomplir les quotes de reubicació i de 
reassentament de persones refugiades acollint tan sols un 11% de les 17.337 
persones refugiades que havia d’acollir en 2 anys.  
 
Els vergonyants acords entre els Estats de la UE i Turquia han permès retornar a 
territori turc sense garanties de respecte dels seus drets fonamentals persones 
refugiades que havien arribat a Grècia, obviant que tota negociació en el marc del 
Consell d’Europa ha d’estar subjecta al respecte a la Declaració de Drets Humans i al 
Dret Internacional. 
 
Vista la situació que pateixen les persones que cerquen refugi arriscant les seves 
vides i es veuen abocades a les màfies, toca reclamar vies d’accés a la protecció 
internacionals, legals i segures en països d’origen i trànsit i que el govern de l’Estat 
assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones 
reubicades i reassentades que li corresponen. 
 
Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l’assistència i l'acollida efectiva de 
refugiats. És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més immediates: 
allotjament, manutenció, roba, atenció mèdica, educació, orientació sociolaboral, 
lingüística, etc. Una tasca a la que cal sumar els recursos que dediquem el món local 
a l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament per donar assistència a les 
persones que fugen de les guerres, de la persecució política o dels desastres naturals 
i cerquen refugi i protecció internacional. 
 
El món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en condicions 
dignes les persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més important i 
durador, garantir la seva autonomia i accés al mercat laboral perquè puguin 
incorporar-se a les societats d'acollida. 



 

 

 
No obstant això, la relació de l'Estat espanyol en l’etapa de Mariano Rajoy amb les 
administracions locals ha estat quasi nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un 
mecanisme de coordinació eficient entre l'Estat, les comunitats autònomes i els 
municipis que permeti conèixer amb previsió el desenvolupament dels programes de 
reubicació i reassentament. Tampoc està prevista cap forma d'accés als Fons 
Europeus d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per part de les ciutats que dediquem 
recursos propis a l'acollida de refugiats. 
 
La manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns impactes 
a nivell local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per 
assegurar un mínim de dignitat a les persones refugiades veïnes de les nostres 
ciutats.  
 
Darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les 
organitzacions i les persones que han donat protecció i assistència a les persones 
refugiades per part de diferents autoritats governamentals i judicials per tal que 
aquestes persones i organitzacions no governamentals deixessin de rescatar 
refugiats sota inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i 
d’associació criminal o de col·laboració amb les màfies. 
 
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones 
estan absolutament fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes 
campanyes de persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar 
aquestes persones i organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció de les 
organitzacions humanitàries suposaria exposar milers de persones a morir ofegades 
al mar. 
 
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 
20 de juny, els governs locals reafirmem el nostre compromís amb el dret al refugi, 
recordant que els municipis catalans hem mostrat a bastament la nostra predisposició 
a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil ni 
d'accés al finançament necessari.  
 
El món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les 
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament #mónlocalrefugi i ha sensibilitzat 
sobre la situació en què viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida. 
Per altra banda, bona part d’aquests municipis ja estan acollint persones refugiades 
amb qualitat, destinant part dels seus recursos locals a afavorir la integració i la 
cohesió social. 
 
Valorem positivament l’anunci del nou Govern de l’Estat d’acollir les 600 persones del 
vaixell Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un port europeu on 
demanar asil, i la predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya d’oferir 
acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem que els governs locals i 
autonòmics siguin tinguts en compte d’ara endavant a l’hora de dissenyar i desplegar 
la política pública d’asil i refugi de l’Estat.   
 



 

 

 
Per a això, els governs locals catalans acorden: 
 
1. Exigir al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del 2015 per 
a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats ens oferim a 
col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de refugiats i en el 
desenvolupament del Programa estatal de Refugi. 
 
2. Exigir al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció social a 
sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament eficaços 
amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar amb 
informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als 
nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva. 
 
3. Exigir al Govern de l'Estat que proporcioni informació detallada de la destinació 
dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que efectivament es 
destinen a l'acollida de refugiats i immigrants. 
 
4. Exigir la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels processos 
d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés als 
municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin 
optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al 
Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea. 
 
5. Instar les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com Itàlia, 
que vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el dret a 
asil amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels Estats 
membres de la UE. 
 
6. Mostrar tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les organitzacions no 
governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen assistència i 
protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional. 
 
7. Instar el Govern de Catalunya que reforci el Programa Català de Refugi i el Pla de 
Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos actors 
involucrats a través del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades. 
 
8. Comprometre’s a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a les 
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
9. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a 
Espanya i al Consolat d’Itàlia a Barcelona. 
 
 
Granollers, juny de 2018 
____________________________________________________________________________ 



 

 

 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits). 
 
 

 18. MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL D'ALLIBERAR "LA 
MANADA" I PER EXIGIR QUE ES CONTINUÏ DESENVOLUPANT EL 
PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. (Exp. 
66/2018-eMOC) 

 
La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la societat i 
partits polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i de totes les 
administracions.  Per això, des d'aquest Ajuntament mostrem el nostre rebuig 
més contundentment a la decisió de l’Audiència  Provincial de Navarra sobre el cas 
de “La Manada”, que deixa els condemnats en llibertat provisional amb una 
finança de 6.000 euros. 
 
Aquesta nova decisió judicial és, igual que la polèmica sentència, un menyspreu cap 
a totes les dones, atès que suposa una legitimació de la cultura de la violació, una 
revictimització de totes les dones agredides sexualment, projecta un marc 
d'inseguretat i  desemparament per a totes les noies i dones, i dóna un perillós 
missatge cap a tota la societat. 
 
La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund rebuig 
social, amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques, per això no 
s'entén aquesta nova decisió judicial per l'impacte d'alarma social que crea i el 
missatge que des del món judicial es transmet. Acatem la sentència, com no pot ser 
d'altra manera en un Estat de Dret, però volem fer palès el nostre enèrgic rebuig a la 
ideologia patriarcal que la sustenta. Tal com demostra el vot particular del president 
del tribunal, José Francisco Cobo, que advocava per prorrogar la presó provisional 
sense condicions, el problema no és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat 
d'aplicar-ho. 
 
I és que tant la sentència de condemna, com aquesta nova decisió judicial, 
demostren la necessitat urgent de formar en visió de gènere tota la judicatura 
per acabar amb la justícia patriarcal i sentències que fomenten la revictimització de 
les dones agredides, la impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la 
violació. La formació obligatòria en perspectiva de gènere és una de les mesures 
previstes en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, dins les 213 
propostes d'actuació que aborden la violència de gènere de forma integral, un 
Pacte que va ser proposta socialista, i al qual el  nou govern de l'Estat ha donat 
màxima prioritat. La pròpia ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha confirmat que 
s'accelerà la formació obligatòria de la judicatura. 
 
Per això aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els següents  
 

ACORDS: 



 

 

 
"PRIMER. Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la 
violència masclista com a prioritat política, destinant recursos, campanyes 
d'informació, conscienciació, atenció, etc. i mostres  de solidaritat col·lectiva amb 
totes les dones víctimes, fent nostre també el lema Volem ser lliures, no valentes. 

 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat 
contra la violència de gènere, especialment les mesures de formació obligatòria en 
gènere a tota l'Administració i també les mesures de coordinació i recursos amb el 
món local per fer front comú contra el masclisme. 

 
TERCER. Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades 
invisibles, dels abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La 
Manada i la nova decisió judicial. 

 
QUART. Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes contra la 
nova decisió judicial, amb una campanya informativa al municipi per fomentar la 
participació, donant especialment veu a les entitats de dones i feministes del municipi. 

 
CINQUÈ. Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al 
Ministeri de Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al 
Consell General del Poder Judicial." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 4 d'ERC, 5 del PSC, 4 de la CUP, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits). 
 

 
 

PREGUNTES 
 

 
 20. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• En Junta de Govern Local s'ha aprovat el procediment d'adjudicació per a la 
contractació del servei de recollida, transport i gestió de residus de 
fibrociment. Fins ara, quina empresa s'encarregava d'aquesta gestió, i durant 
l'exercici 2017 quin volum d'aquest residu ha recollit, si és que hi havia 
empresa?  Així mateix, quin nombre de ciutadans s'ha acollit a la subvenció 
en la taxa d'impostos, amb la retirada d'aquest material en les seves 
propietats? 

• Quan pensa el govern delimitar horitzontalment les places d'aparcament als 
pàrquings regulats de la ronda de la Mediterrània i del carrer d'Alexandre de 
Cabanyes? 

 
 21. Preguntes de la CUP: 



 

 

 
• Sobre el camí de Sant Gervasi.  (Es retira aquesta pregunta) 
• Sobre la mobilitat a la ciutat. 

 
 22. Preguntes del PSC:  
 

• Sobre el patrimoni cultural de la ciutat. 
• Sobre la Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf. 

 
 23. Pregunta de SOM VNG: 
 
Davant la necessitat d'allotjar les refugiades que van arribar amb el vaixell Aquarius, 
la Federació de Municipis de Catalunya es va posar en contacte amb tots els governs 
locals per recollir ofertes d'acollida i coordinar-les amb el govern d'Espanya.  
 

• Quins eren els requisits que havia de complir la ciutat per poder acollir 
refugiades i per què Vilanova i la Geltrú no es troba entre els almenys 13 
municipis catalans que han ofert places? 

 
 
PRECS 
 

 

S’aixeca la sessió a les 22:44 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 
 
 
 


