
 

 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-07-04-2014/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 7 D’ABRIL DE 2014 

 
Acta núm. 5 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 7 d’abril de 2014, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 



 

 

 

SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA s’incorpora a la sessió a les 
18.10 hores, després de l’aprovació del primer punt de l’ordre del dia. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 10 de març de 2014.  (0:00) 
 
  2. Donar compte de la separació del regidor Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ 

MARÍN del grup municipal del Partit Popular.  (0:00) 
 

 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
 Convivència i Equitat 
 
  3. Aprovació, si escau, de l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i 

la convivència a Vilanova i la Geltrú i el seu Pla d’acció corresponent a 
l’any 2014.  (0:14) 

 
 Hisenda 
 
 4. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 
ENDESA ENERGÍA, SAU.  (1:13) 

 5. Aprovació, si escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per deutes corresponent a l’exercici 2013.  (1:17) 

 6. Donar compte de l’Informe de Tresoreria Llei de morositat, primer 
trimestre 2014.  (1:19) 



 

 

 

 7. Aprovació del conveni amb SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SAM, per pagar el préstec amb DEXIA SABADELL, SA.  
(1:24) 

 
 Recursos Humans i Organització Interna 
   
 8. Ratificació, si escau, del Decret 73/2014-RH, relatiu a l’augment de 

jornada d’un professor de l’ECMMMM.  (1:37) 
 
 Serveis Socials 
 
  9. Aprovació, si escau, del Conveni marc de col·laboració amb la CREU 

ROJA a Vilanova i la Geltrú en matèria d’acció social.  (1:38) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Cultura 
  
10. Aprovació, si escau, del contracte per a la cessió en règim de dipòsit de la 

col·lecció de l’Associació del Museu del Mar a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.  (0:01) 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 

 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
11. Aprovació, si escau, de l’annex sobre publicitat dinàmica a l’Ordenança 

municipal reguladora del servei de taxi.  (1:41) 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
12. Aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració de data 1 de 

juny de 2004, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Endesa 
Distribución Eléctrica, SL.  (1:48) 

13. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de 25.03.2014, d’aprovació de la 
modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació pels deutes 
de l’habitatge (SIDH).   (1:53) 

 
 Medi Ambient 
 
14. Ratificar la “Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes 

del canvi climàtic en el territori i el litoral” de l’Assemblea de la Xarxa de 



 

 

 

Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  
(1:57) 

15. Ratificar l’”Acord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes 
i les Alcaldesses i per una energia sostenible local”, de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.   
(1:59) 

 
 MOCIONS 
 
 Tots els grups municipals 
 
16. Moció Cultura Penedès.  Tots els grups polítics + IEP + Cultura Penedès.  

(2:34) 
 
 Grups municipals de CiU, PP, CUP i ICV, amb el suport del PSC 
 
17. Moció per reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya finançament per a les escoles municipals d’Art i Disseny.  
(2:59) 

   
 Grup Municipal de la CUP 
 
18. Moció del col·lectiu “La Frontissa” que presenta la CUP sobre els drets de 

les dones.  (2:16) 
 
 Grup Municipal de CiU 
 
19. Moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial 

de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.  
(3:10) 

 
 Grup Municipal del PSC 
 
20. Moció sobre l’estat de la via pública.  (3:12) 
21. Moció sobre les tasques de prevenció d’incendis a finques i solars del 

terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  (3:15) 
 
 PREGUNTES 
 
22. Pregunta del grup municipal de la CUP: 
 
• Sobre el seguiment del deute municipal.  (3:25) 
 
 PRECS  (3:28) 



 

 

 

 
 

 
  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 10 DE 
MARÇ DE 2014. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez Marín). 

 
 

   2. DONAR COMPTE DE LA SEPARACIÓ DEL REGIDOR SR. 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 

 
Relació de fets 
 
Vist l’escrit presentat en data 31 de març de 2014 pel Sr. Francisco Álvarez 
Marín, regidor electe d’aquest Ajuntament, en el qual manifesta la seva 
voluntat d’abandonar el grup municipal del Partit Popular. 
 
Vist que tot i deixar de formar part d’un grup municipal el senyor Álvarez pot 
continuar exercint les seves funcions com a regidor no adscrit. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposa l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL), que 
regula l’estatut dels membres de les corporacions locals. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la decisió del Sr. 
Francisco Álvarez Marín de deixar de pertànyer al grup municipal del Partit 
Popular. 
 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

   3. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ I EL SEU PLA 
D’ACCIÓ CORRESPONENT A L’ANY 2014. 

 



 

 

 

Relació de fets 
 
Aquesta  Ordenança vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a la 
nostra ciutat, tot fomentant el seu caràcter de societat democràtica, plural, 
oberta i respectuosa . El seu objectiu principal és el de preservar l’espai públic 
i privat amb incidència a l’espai públic o quan afecta les relacions de veïnatge, 
com a lloc de  civisme i convivència, on totes les persones hi puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de 
trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la 
pluralitat d’expressions i de formes de vida diverses existents a la ciutat.  
 
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret 
propugna, entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i 
institucional dels drets i les llibertats de la ciutadania com a garantia de la 
convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials. Aquesta garantia 
individual requereix que les institucions preservin i propugnin  allò que 
anomenem col·lectiu, que ens pertany a  totes i a tots i que es configura amb 
les aportacions individuals de cadascú. Hem d’entendre l’espai comú, com a 
espai per la comunitat, on agafa sentit i té la màxima expressió la convivència i 
el reconeixement dels drets col·lectius. 
 
L’Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les situacions que 
poden afectar o alterar la convivència. Intenta ser una resposta democràtica i 
equilibrada, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a 
comportar-se lliurement en els espais públics i privats amb incidència a l’espai 
públic o quan afectin les relacions de veïnatge i a ésser respectats en la seva 
llibertat; però, d’altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi 
determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els 
drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai compartit en 
condicions adequades. 
 
Així doncs, atesa la circumstància que bona part de la convivència té lloc a 
l’interior dels immobles, aquesta Ordenança inclou aspectes determinants de 
les relacions de convivència veïnal. Malgrat que inicialment aquestes són de 
caràcter privat, és clar que determinades conductes o omissions a l’interior 
dels habitatges poden tenir conseqüències que alterin considerablement la 
qualitat de vida de la comunitat.  
 
Essent conscients que no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat 
municipal, de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, 
cal que l'Ajuntament impulsi actuacions preventives, comunitàries, formatives, 
educadores i mediadores per promoure els valors de civisme i convivència a la 
ciutat; de prestació social necessàries per atendre convenientment aquelles 



 

 

 

persones que ho puguin necessitar;  i reparadores com a mesura alternativa al 
compliment de les sancions.  
 
Aquesta Ordenança vol ser una eina per sumar, per aquest motiu s’ha revisat 
la normativa municipal existent a fi d’agrupar en un sol text totes aquelles 
conductes que poden alterar o pertorbar la convivència ciutadana. Cal tenir en 
compte que hi ha matèries que, encara que tenen relació amb el civisme i la 
convivència, es troben regulades per altres ordenances municipals atesa la 
seva complexitat, amplitud o especificitat.  
 
El Títol I de l'Ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions 
generals en les quals s'emmarquen les línies mestres de la política de 
convivència que vol impulsar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i es defineix 
l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la normativa. Aquest Títol es divideix 
en quatre capítols, dedicats a establir la finalitat, els fonaments legals i els 
àmbits objectius i subjectius d'aplicació de l'Ordenança, així com els principis 
generals de civisme i convivència ciutadana, amb els corresponents drets i 
deures i les mesures de foment i col·laboració per a la convivència. També es 
regulen determinats aspectes relatius a l'organització i autorització d'actes 
públics quan en el transcurs dels mateixos pugui resultar afectada la 
convivència. 
 
El Títol II estableix les normes de conducta a l’espai públic, i a l’espai privat 
quan tenen incidència sobre l’espai públic o afecten a les relacions de 
veïnatge, les infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents 
a cadascuna. Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura 
homogènia: en primer lloc, es defineixen les normes de conducta que s’han de 
respectar en cada cas i les sancions que corresponen a cadascuna i, 
finalment, en molts casos, es preveuen les intervencions específiques que 
poden activar-se en les diferents circumstàncies. Aquest Títol II es divideix en 
divuit capítols. 
 
El Títol III té per objecte les disposicions comunes relatives al règim 
sancionador i altres mesures d’aplicació. Es divideix en sis capítols: 
disposicions generals, règim sancionador, reparació de danys, mesures de 
policia administrativa, de policia administrativa directa i mesures provisionals. 
Inclou la possibilitat de commutar, en determinats casos, la sanció econòmica 
per treballs en benefici de la comunitat o altres mesures anàlogues, sempre 
que el caràcter de la sanció ho faci convenient i prèvia sol·licitud de la persona 
interessada.  
 
Finalment, l'Ordenança clou amb una sèrie de disposicions transitòria, 
derogatòria i finals, entre les previsions de les quals destaca la difusió de 
l'Ordenança. 



 

 

 

 
Lligat a l’ordenança, el Pla d’Acció de Mesures de Foment del Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú vol ser el compromís municipal de treballar 
a favor de la convivència i la cohesió social, de la voluntat d’atendre les 
diferents realitats existents a la ciutat amb l’objectiu final que tots i totes ens hi 
sentim arrelats.  
 
El Pla d’Acció de Mesures de Foment del Civisme i la Convivència a Vilanova i 
la Geltrú vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a la nostra 
ciutat, promovent el civisme, la cultura del diàleg i la convivència entre la 
ciutadania i en l’ús de l’espai comú. Constitueix un recull de les accions que es 
desenvolupen des de diferents departaments i regidories amb aquest objectiu 
comú. 
 
El Pla d’acció així com l’Ordenança pretenen ser dues eines útils que permetin 
prevenir els conflictes al mateix temps que abordar-ne les conseqüències, per 
avançar cap a una ciutat on el diàleg i el respecte conformin part del 
comportament quotidià. En aquest sentit, ambdós preveuen l’impuls 
d’actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i mediadores 
per promoure els valors de civisme i convivència a la ciutat, de prestació social 
necessària per atendre convenientment a aquelles persones que ho puguin 
necessitar i reparadores com a mesura alternativa al compliment de les 
sancions.  
 
Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb els articles 25.2.b).e).g).i).j), 26.2.c) i 139 i ss  de la Llei de 
Bases de Règim Local, els municipis tenen competències en matèria de 
protecció contra la contaminació acústica, avaluació i informació de 
situacions de necessitat social, i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social, trànsit, estacionament de vehicles i 
mobilitat, fira, i comerç ambulant, protecció de la salut pública, neteja 
viària, i la potestat d’ordenació de les relacions de convivència d’interès 
local i a l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, 
instal·lacions i espais públics. 

 
2. Correspon als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 

d’autoorganització (arts. 4.1 a) LBRL). Dins l’àmbit de la seva 
competència, i en l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, 
aquests podran aprovar ordenances i reglaments (arts. 84.1 a) LBRL).   

 
3. Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenança municipal, als 

efectes de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació 
aplicable en matèria de règim local. 



 

 

 

 
4. Els articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 
1749 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el 
procediment establert per a l’aprovació d’ordenances. 

 
5. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 

inicial de la present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat 
amb l’article 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local. En el present 
cas, s’aprova per majoria simple (art. 65.2 ROAS). 

 
6. Per tot l’exposat, vista la proposta de l’esmentada ordenança, i de 

conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i els 
articles 66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a proposta de 
la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones aquest Ple 
de l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la proposta d’ordenança municipal sobre 
mesures per fomentar el civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú (annex 
al final del document) 
 
SEGON. Aquesta aprovació inicial porta implícita d’acord amb la disposició 
derogatòria de la proposta d’ordenança el següent: 
 
1. Queda derogat, i per tant s’aplicarà el règim de tipificacions i sancions de 
l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència, el supòsit 
establert en l’article 22 i 36.3. c. de l’Ordenança de Platges. 
 
2. Queden derogats, i per tant s’aplicarà el règim de tipificacions i sancions de 
l’Ordenança  de mesures per fomentar el civisme i la convivència, els supòsits 
establerts en els articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 18.1, 25 b. c., 26.1,  de 
l’Ordenança de Neteja Viària. 
 
TERCER. Aquesta aprovació inicial porta implícita d’acord amb la disposició 
Final les següents modificacions d’altres ordenances municipals vigents: 
 
1. Es modifica l’article 35 1 a. de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions 
en el sentit que l’infracció lleu pel supòsit previst a l’article 32.1.f. serà fins a 
300 euros. 
 



 

 

 

2. Es modifica l’article  35 1.b de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions 
en el sentit que l’infracció greu pel supòsit previst a l’article 32 2.e. serà de 
300,01 a 600 euros, quan es tracti del supòsit previst a l’article 16 de 
l’esmentada Ordenança. 
 
3. Es modifica l’article 65.1 de l’Ordenança de tinença d’animals en el sentit 
que les infraccions lleus, greus i molt greus seran sancionades amb l’import de 
fins a 300 euros, fins a 600 euros i fins a 3.000 euros, respectivament, en els 
supòsits descrits en els articles 12. 1.2.3., 18.1., 19. 1.2, 21.1.2.3.4.6,  22 .2, 
23.1., 35. 
 
4. Es modifica l’article 37.2 de l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la 
Geltrú en el sentit que les infraccions lleus i greus seran sancionades amb 
l’import de fins a 300 euros, i fins a 600 euros, respectivament, en els supòsits 
descrits en els articles 36.4.i., 36.3.m., 36.3.n., respectivament. 
  
QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació 
pública, juntament amb el text íntegre de la proposta d’ordenança, pel termini 
de TRENTA (30) DIES HÀBILS, d’acord amb l’article 63.2 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny), durant el qual es podran presentar reclamacions i al.legacions. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en el Servei 
de Convivència, ubicat a la Pl. de la Vila, 12,2n., 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona). 
 
CINQUÈ. Disposar que en el supòsit que no es presentin reclamacions o 
al.legacions, s’entendrà definitivament aprovada l’ordenança, un cop 
transcorregut el termini d’informació pública, sense cap tràmit ulterior. En cas 
contrari, caldrà adoptar un acord exprés de Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la 
difinitivament. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent: 
 

Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així 
com el text íntegre de l’ordenança. 

 



 

 

 

Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada. 

 
SISÈ. Aprovar el pla d’acció de mesures de foment del civisme i la convivència 
de Vilanova i la Geltrú d’acord amb el text que s’adjunta com a annex número 
2.” 
 
 
 
 

 
ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA  

A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 
ÍNDEX 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
TÍTOL I - Disposicions generals 
 
CAPÍTOL I – Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’ordenança 
Article 1. Finalitat de l’ordenança 
Article 2. Fonaments legals 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva 
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva 
 
CAPÍTOL II – Principis generals de civisme i convivència ciutadana 
Article 5. Principis del civisme i  de la convivència ciutadana 
Article 6. Principi de llibertat individual 
Article 7. Drets generals de civisme i convivència 
Article 8. Deures generals de civisme i convivència 
 
CAPÍTOL III – Mesures per fomentar el civisme i la convivència 
Article 9. Foment del civisme i la convivència ciutadana  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquesta  Ordenança vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a la nostra 
ciutat, tot fomentant el seu caràcter de societat democràtica, plural, oberta i 
respectuosa . El seu objectiu principal és el de preservar l’espai públic i privat amb 
incidència a l’espai públic o quan afecta les relacions de veïnatge, com a lloc de  
civisme i convivència, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les 
seves activitats de lliure circulació, d’oci, de trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la 
dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d’expressions i de formes de vida 
diverses existents a la ciutat.  
 
L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret propugna, 
entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i institucional dels 
drets i les llibertats de la ciutadania com a garantia de la convivència democràtica i de 
l’ordre i la pau socials. Aquesta garantia individual requereix que les institucions 
preservin i propugnin  allò que anomenem col·lectiu, que ens pertany a  totes i a tots i 
que es configura amb les aportacions individuals de cadascú. Hem d’entendre l’espai 
comú, com a espai per la comunitat, on agafa sentit i té la màxima expressió la 
convivència i el reconeixement dels drets col·lectius. 
 
L’Ordenança pretén ser una eina efectiva per fer front a les situacions que poden 
afectar o alterar la convivència. Intenta ser una resposta democràtica i equilibrada, 
basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se 



 

 

 

lliurement en els espais públics i privats amb incidència a l’espai públic o quan afectin 
les relacions de veïnatge i a ésser respectats en la seva llibertat; però, d’altra banda, 
també, en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de 
respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al 
manteniment de l’espai compartit en condicions adequades. 
 
Així doncs, atesa la circumstància que bona part de la convivència té lloc a l’interior 
dels immobles, aquesta Ordenança inclou aspectes determinants de les relacions de 
convivència veïnal. Malgrat que inicialment aquestes són de caràcter privat, és clar 
que determinades conductes o omissions a l’interior dels habitatges poden tenir 
conseqüències que alterin considerablement la qualitat de vida de la comunitat.  
 
Essent conscients que no n’hi ha prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal, 
de la potestat sancionadora, que en ocasions també és necessària, cal que 
l'Ajuntament impulsi actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i 
mediadores per promoure els valors de civisme i convivència a la ciutat; de prestació 
social necessàries per atendre convenientment aquelles persones que ho puguin 
necessitar;  i reparadores com a mesura alternativa al compliment de les sancions.  
 
Aquesta Ordenança vol ser una eina per sumar, per aquest motiu s’ha revisat la 
normativa municipal existent a fi d’agrupar en un sol text totes aquelles conductes 
que poden alterar o pertorbar la convivència ciutadana. Cal tenir en compte que hi ha 
matèries que, encara que tenen relació amb el civisme i la convivència, es troben 
regulades per altres ordenances municipals atesa la seva complexitat, amplitud o 
especificitat.  
 
El Títol I de l'Ordenança està destinat a regular una sèrie de disposicions generals en 
les quals s'emmarquen les línies mestres de la política de convivència que vol 
impulsar l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i es defineix l'àmbit objectiu i subjectiu 
d'aplicació de la normativa. Aquest Títol es divideix en quatre capítols, dedicats a 
establir la finalitat, els fonaments legals i els àmbits objectius i subjectius d'aplicació 
de l'Ordenança, així com els principis generals de civisme i convivència ciutadana, 
amb els corresponents drets i deures i les mesures de foment i col·laboració per a la 
convivència. També es regulen determinats aspectes relatius a l'organització i 
autorització d'actes públics quan en el transcurs dels mateixos pugui resultar afectada 
la convivència. 
 
El Títol II estableix les normes de conducta a l’espai públic, i a l’espai privat quan 
tenen incidència sobre l’espai públic o afecten a les relacions de veïnatge, les 
infraccions, sancions i intervencions específiques corresponents a cadascuna. 
Incorpora, en els seus diferents capítols, una estructura homogènia: en primer lloc, es 
defineixen les normes de conducta que s’han de respectar en cada cas i les sancions 
que corresponen a cadascuna i, finalment, en molts casos, es preveuen les 
intervencions específiques que poden activar-se en les diferents circumstàncies. 
Aquest Títol II es divideix en divuit capítols. 
 
El Títol III té per objecte les disposicions comunes relatives al règim sancionador i 
altres mesures d’aplicació. Es divideix en sis capítols: disposicions generals, règim 
sancionador, reparació de danys, mesures de policia administrativa, de policia 



 

 

 

administrativa directa i mesures provisionals. Inclou la possibilitat de commutar, en 
determinats casos, la sanció econòmica per treballs en benefici de la comunitat o 
altres mesures anàlogues, sempre que el caràcter de la sanció ho faci convenient i 
prèvia sol·licitud de la persona interessada.  
 
Finalment, l'Ordenança clou amb una sèrie de disposicions transitòria, derogatòria i 
finals, entre les previsions de les quals destaca la difusió de l'Ordenança. 
 
 
TÍTOL I - Disposicions generals 
CAPÍTOL I - Finalitat, fonaments legals i àmbit d’aplicació de l’Ordenança 
 
Article 1. Finalitat de l'Ordenança 

1. L’objectiu principal d’aquesta Ordenança és l’establiment d’un marc de convivència 
social i respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions respectuoses entre 
la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal que tothom pugui 
desenvolupar en llibertat activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo l’espai 
públic i a l’espai privat quan té incidència sobre l’espai públic o quan afecta a les 
relacions de veïnatge, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la 
pluralitat d’expressions, culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de 
vida diverses existents a Vilanova i la Geltrú.  

La ciutat  és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions per a la 
seva realització personal, política, social, amb les condicions ambientals òptimes, la 
qual cosa comporta assumir també els deures de la solidaritat i el respecte mutu. 

2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una sèrie de 
mesures encaminades específicament al foment i promoció del civisme i la 
convivència a l’espai públic  i a l’espai privat quan té incidència sobre l’espai públic, o 
quan afecta a les relacions de veïnatge,  identifica quins són els bens jurídics 
protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles 
que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com 
els béns que est troben a l’espai públic que li ha de servir de suport, tot preveient, en 
el seu cas, mesures específiques d’intervenció. 

 
Article 2. Fonaments legals 
 
Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l’aplicació dels principis 
constitucionals i en el desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, concretament en el text contingut en la Llei Orgànica 
6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d’aquesta Ordenança rau en 
la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per 
la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya. També incorpora els criteris orientadors de la Carta Europea de 



 

 

 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada i aprovada per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en la sessió plenària del mes de desembre de 2004. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació objectiva 
 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  

2. Particularment, l'Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics de la ciutat, els 
edificis públics i els altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat 
municipal, així com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de 
béns i elements de domini públic municipal situats en aquells.  

3. Així mateix, l’Ordenança s’aplica a aquells altres espais, construccions, 
instal·lacions, vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic 
de titularitat d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o 
empresa, pública o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les 
parades d’autobusos, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els 
altres elements de naturalesa similar.  

4. L'Ordenança s’aplica, a més, a les platges de Vilanova i la Geltrú i a la zona 
portuària en aquells àmbits o matèries que siguin de competència municipal d’acord 
amb la legislació aplicable, o en virtut d’un acord de delegació o de conveni. 

5. L'Ordenança s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els 
béns de titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats, o quan el seu ús, 
el descuit o la manca d’un adequat manteniment dels mateixos per part de les 
persones propietàries, arrendatàries, usuàries pugui comportar conseqüències 
negatives per a la convivència als espais, instal·lacions i elements senyalats en els 
apartats anteriors i a la resta de l’espai privat. 

 
Article 4. Àmbit d’aplicació subjectiva 
 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les persones que són a la ciutat de Vilanova i 
la Geltrú, siguin persones, entitats, col·lectius i organitzadors d’actes -en aquest cas 
tal i com preveu l’article 14 d’aquesta Ordenança-,  etc, pel fet de ser usuàries de la 
via, espais,  béns i serveis públics, sigui quina sigui la seva situació jurídica 
administrativa concreta.  

2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, 
en els termes i amb les conseqüències previstes l’article 99 (responsabilitat per 
conductes contràries a l’Ordenança comeses per menors d’edat) i a la resta de 
l’ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi per una norma amb rang 
de llei, els pares o mares, persones tutores, o guardadores, també podran ser 
considerats responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per 
part d’aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

 
 
CAPÍTOL II - Principis generals de civisme i convivència ciutadana: drets i 
deures 
 
Article 5. Civisme i Convivència ciutadana 



 

 

 

El civisme fa referència a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les 
persones en l’espai comú. Són un conjunt de normes de conducta que conformen 
una cultura de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte i l’interès 
per allò que és col·lectiu. 

L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals encaminades a 
prevenir riscos per al civisme i la convivència ciutadana en l’espai públic i a l’espai 
privat quan  té incidència sobre l’espai públic o afecti a les relacions de veïnatge. 

 

Article 6. Principi de llibertat individual i col·lectiva 

Totes les persones i col·lectius objecte de l’Ordenança tenen dret a comportar-se 
lliurement als espais públics i als espais privats amb incidència a l’espai públic o quan 
afecti les relacions de veïnatge, i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret 
s’exerceix sobre la base del respecte a la llibertat individual i col·lectiva, a la dignitat i 
els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l’espai públic 
i de la resta d’espais objecte d’aquesta Ordenança en condicions adequades per a la 
convivència. 
 
Article 7. Drets generals de  civisme i convivència 

Vilanova i la Geltrú, com a ciutat signatària de la Carta Europea dels Drets Humans a la 
ciutat, promou les condicions perquè aquests drets siguin efectius al seu terme 
municipal, sense cap discriminació per raó de grup ètnic, edat, sexe o opció sexual, 
llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.  

Per altra banda el Reglament Orgànic Municipal reconeix els drets de la ciutadania en 
general en les seves relacions amb l’administració municipal. 

Referent a la convivència a la ciutat, a mode d’enumeració no exhaustiva, la ciutadania 
té dret a:  

1. Gaudir dels espais públics i dels serveis de la ciutat així com de les 
instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, sempre 
que aquest fet no comporti situacions de risc, perill per la salut, integritat física o 
moral de la resta de persones o béns.   

2. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, d’higiene i de 
respecte que assegurin la convivència. 

3. Ser respectada en la manifestació pública de les seves creences i ideologia 
sempre que aquestes no siguin contràries als drets regulats per la Constitució, i 
s’exerceixin amb les autoritzacions adients quan sigui necessari.  

4. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 

5. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards 
de qualitat fixats per l’Ajuntament amb criteris d’accessibilitat universal i disseny 
per a tots i totes.  

6. Ser atesa per l’Administració municipal quan hagi patit conductes incíviques o 
que hagin pertorbat o lesionat la convivència ciutadana.  

 



 

 

 

 
 
Article 8. Deures generals de civisme i convivència 
 
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin derivar d’aquesta o altres Ordenances 
municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes les persones que són a 
la ciutat, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies en què ho facin o la situació 
jurídica administrativa en què es trobin, han de respectar les normes de conducta 
previstes en la present Ordenança, com a pressupost bàsic de convivència. 

2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres 
persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció. Hom 
s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries o que comportin violència física, coacció moral o psicològica o d’altra 
mena. 

3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, 
consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves 
circumstàncies personals, socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin. 

4. Tothom té la responsabilitat d’utilitzar correctament els espais públics de la ciutat i 
els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan 
ubicats, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot 
cas el dret que també tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne. 

5. Totes les persones propietàries o ocupants d’immobles, edificis, construccions, 
instal·lacions, vehicles o altres béns de titularitat privada estan obligades a evitar que, 
des dels mateixos, puguin produir-se conductes o activitats que causin molèsties 
innecessàries a les altres persones. 

6. Totes les persones que es trobin a Vilanova i la Geltrú tenen el deure de col·laborar 
amb les autoritats municipals o els agents de l’autoritat en l’eradicació de les 
conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència ciutadana. 

 
 
CAPÍTOL III - Mesures per fomentar el civisme i la convivència 
 
Article 9. Foment del civisme i la convivència ciutadana  
 
1. L'Ajuntament impulsarà les polítiques actives que siguin necessàries a fi 
d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones i col·lectius que són a la 
ciutat afavoreixin la convivència mitjançant: 
 

a)  Campanyes divulgatives, publicitàries, informatives, educatives o documentals  
amb la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar 
a les comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de fomentar la 
convivència i de respectar els drets dels altres. Les campanyes es duran a 
terme amb el compromís dels mitjans públics de comunicació.  

b)  El foment de la cultura del diàleg. A aquest efecte, l'Ajuntament oferirà la 
mediació com a espai de suport per gestionar els conflictes que es generin en 
l’àmbit del civisme i la convivència. 



 

 

 

c)  El foment del comportament responsable i solidari de la ciutadania per tal que 
presti ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se, que 
hagin patit accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es 
fomentaran també altres actituds de solidaritat que contribueixin a que la ciutat 
sigui més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que més 
ho necessitin.  

d)  La possibilitat de fer arribar a l'Ajuntament, a través dels serveis existents, els 
suggeriments, queixes, reclamacions o peticions que els ciutadans i 
ciutadanes considerin oportunes per millorar la convivència. 

e) Mesures concretes de millora de la convivència especialment destinades a 
infants, adolescents i joves de la ciutat, mitjançant el desenvolupament de 
programes específics. 

f) El respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d’evitar actituds contràries a la 
dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa 
xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.  

g) La subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions 
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de 
qualsevol altra índole per tal de fomentar entre els seus membres llur 
col·laboració activa amb les iniciatives diverses a favor del civisme i  la 
convivència a la ciutat.  

h) La difusió d’aquesta Ordenança a tota la ciutadania a través dels mitjans 
establerts per aquesta finalitat.  

 
Article 10. Avaluació permanent del civisme i la convivència a la ciutat  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es mantindrà actiu en la recollida, anàlisi i 
intercanvi de dades i informació, estudi d’experiències comparades, i d’elaboració i 
publicació de treballs, propis o aliens, sobre bones pràctiques en matèria de civisme i 
convivència. 
 
A més, mantindrà una observació activa i d’estudi sobre la incidència de l’aplicació 
d’aquesta Ordenança a la ciutat, per tal d’adoptar mesures de millora en cas que sigui 
necessari.  
 
Article 11. Col·laboració  
 
L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, impulsarà la col·laboració amb 
altres administracions o municipis, a efectes de coordinar accions per promocionar la 
convivència. A més fomentarà la col·laboració i l’intercanvi d’informació, dades i 
experiències per poder dur a terme amb la màxima eficàcia les polítiques pròpies en 
matèria de convivència.  
 
Article 12. Voluntariat i associacionisme 
 
L'Ajuntament promocionarà la participació d’aquelles persones, entitats o 
associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives 
municipals sobre la promoció i el manteniment de la convivència a la ciutat. 
 
 



 

 

 

 
Article 13. Accions de suport a les persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades,  afectades per actes contraris al civisme i la convivència 
 
1. L'Ajuntament col·laborarà amb les persones que s’hagin vist afectades o 
lesionades per actuacions contràries a la convivència informant-los dels mitjans de 
defensa dels seus drets i interessos. 
 
2. L’Ajuntament oferirà a la ciutadania la possibilitat de participar en un procés de 
mediació com a part del programa de mesures alternatives, tal i com preveu l’article 
105 d’aquesta Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL IV - Organització i autorització d’actes a l’espai públic  
 
Article 14. Organització i autorització d’actes a l’espai públic  

1. Qui organitzi les activitats que es realitzin a l’espai públic haurà de sol·licitar la 
corresponent autorització municipal i respectar les condicions indicades en la 
mateixa, així com, vetllar pel compliment de la present Ordenança.  

2  Qui organitzi actes celebrats als espais públics ha de garantir la seguretat de les 
persones i els béns. A aquests efectes ha de complir amb les condicions de seguretat 
generals i d’autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l’òrgan competent.  
 
3. Qui organitzi actes públics ha de vetllar perquè els espais públics utilitzats no 
s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o arquitectònics, restant 
obligats, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició i/o neteja. 
 
4. L'Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius, 
musicals, culturals, esportius o d’índole similar en els espais públics on es pretenguin 
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques de l'espai 
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l'expedient, els 
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat o la convivència. En 
aquests supòsits, sempre que sigui possible, l'Ajuntament proposarà  als 
organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se l'acte. 
 
5. La ciutadania haurà de respectar les indicacions de les persones o entitats 
organitzadores, així com les indicacions dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi 
o de qui estigui autoritzat a l’efecte.  
 
6. Qui organitzi qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva 
o de qualsevol altra índole, vetllarà perquè no es produeixin, durant la seva 
celebració, conductes que contravinguin qualsevol article d’aquesta Ordenança. Si 
amb motiu de qualsevol d'aquests actes es produeixen les conductes descrites en 
aquesta normativa, els seus organitzadors ho hauran de comunicar immediatament 
als agents de l'autoritat.   
 
7. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut 
a l'article 21 de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la 



 

 

 

Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l'Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat 
en el qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, 
puguin desaconsellar la celebració de l’acte o esdeveniment a l’espai públic previst 
per les persones organitzadores, a fi que l’autoritat governativa competent adopti la 
decisió que correspongui. 
 
 
TÍTOL II.- Normes de conducta a l’espai públic i a l’espai privat quan  tenen 
incidència sobre l’espai públic o afecten a les relacions de veïnatge. Sancions i 
intervencions específiques 
 
CAPÍTOL I – Atemptats contra la dignitat de les persones 
 
Article 15. Fonaments de la regulació  
 
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu fonament  
legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic totes les pràctiques individuals o 
col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones, així com les pràctiques 
discriminatòries de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob, o de qualsevol altra 
condició o circumstància personal, econòmica o social, especialment quan s’adrecin 
als col·lectius més vulnerables. 
 
Article 16. Normes de conducta  

1. No són permeses les pràctiques i actituds individuals i col·lectives que atemptin contra 
la dignitat de les persones, com qualsevol comportament discriminatori, sigui de 
contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, 
molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes 
vexatòries anàlogues.   

2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin 
com a objecte o s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb 
discapacitats. 
 
3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors a l’espai públic. 
Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o setge a menors 
realitzades per grups de persones que actuïn a l’espai urbà. 
 
Article 17. Règim de Sancions  
 
1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d’infracció penal, la realització de les 
conductes descrites a l’apartat 1 de l’article precedent tindran la consideració 
d’infracció greu, i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 euros, llevat que el 
fet constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d’acord amb la 
legislació aplicable. 

2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions molt 
greus, que se sancionaran amb multa de 600,01 a 3.000 euros, les conductes 
descrites en els apartats 2 i 3 de l’article precedent. Si les esmentades conductes 



 

 

 

fossin realitzades per grups de persones, s’imputarà la comissió de la infracció a tots 
els membres d’aquests grups que es trobessin en el lloc dels fets i participessin 
activament en la realització de les conductes antijurídiques previstes a l’article 
anterior. 

 
Article 18. Intervencions específiques  
 
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o discriminatòries puguin 
ser constitutives d’il·lícits penals, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement 
de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient 
sancionador, en els termes de l’article 107.2 i següents d’aquesta Ordenança.  
 
 
CAPÍTOL II – Degradació visual de l’entorn urbà 
 
Article 19. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a gaudir de la 
ciutat en condicions de neteja i polidesa, i en el deure d’abstenir-se a embrutar 
l’entorn, que troba el seu fonament en l’evitació de la contaminació visual, i és 
independent i per tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades 
en la protecció del patrimoni, tant públic com privat. 
 
 
Secció 1a. Pintades i altres expressions gràfiques  
 
Article 20. Normes de conducta 

1. Per a la realització de murals i grafits s’haurà de presentar la corresponent 
sol·licitud acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures, dia i lloc de la 
realització, tret que aquesta sigui en els llocs especialment destinats a la pràctica 
lliure. Quan es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat de manera visible o 
permanent en la via pública, serà necessària, també, el permís de la  persona titular.  

2. No és permès realitzar cap tipus de pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o 
grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé 
ratllant la superfície, i col·locar qualsevol mena d’enganxina sobre els elements de 
l’espai públic descrits a l’article 3 Àmbit d’aplicació objectiva, d’aquesta Ordenança.  

3. En cap cas, es podrà realitzar cap expressió gràfica sobre monuments i edificis 
catalogats. 
 
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares, o persones 
tutores o   guardadores, per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells, 
aquells seran també responsables directes i solidaris, sempre que estigui previst per 
una norma amb rang legal, de les infraccions descrites en aquest article comeses 
pels menors que es trobin sota la seva tutela, sempre que, per la seva part, consti 
dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 



 

 

 

 
 
Article 21. Règim de Sancions  
 
1. La realització de les conductes descrites en l'article precedent tindrà la 
consideració d'infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 300 euros, llevat 
que el fet constitueixi una infracció més greu. 

2. Tindran la consideració d'infraccions greus, sancionables amb multa de 300,01 a 
600 euros, les pintades o els grafits que es realitzin: 

a)  En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, i, en el 
primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les marquesines i 
els altres elements instal·lats als espais públics. 

b)  En els elements dels parcs i jardins públics, instal·lacions i espais d’ús públic i 
dins de la zona de platja. 

c)  En les façanes dels immobles confrontats, públics o privats. 

d)  En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element del 
mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de 
funcionalitat de l'element. 

3. Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, i seran sancionades amb multa de 
600,01 a 3.000 euros, quan s’atempti especialment a l'espai urbà per realitzar-se 
sobre monuments o edificis catalogats o protegits. 

 
Article 22. Intervencions específiques  
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats. 

2. Si per les característiques de l’expressió gràfica, el material emprat o el bé afectat, 
fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat anterior, els agents de 
l’autoritat comminaran personalment a la persona infractora perquè procedeixi a la 
seva neteja, sens perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin per la 
infracció comesa. 

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les 
despeses que comporti la neteja o reparació, sens perjudici també de la imposició de 
les sancions escaients. 

4. Quan el grafit, la pintada o altres expressions gràfiques puguin ser constitutius de 
la infracció patrimonial prevista en el Codi Penal, els agents de l’autoritat ho posaran 
en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens perjudici de la continuació de 
l’expedient sancionador. 

5. L’Ajuntament treballarà per elaborar i mantenir un cens de murs, superfícies, 
espais on es puguin realitzar expressions gràfiques, els quals podran ser utilitzats 
lliurament o no en funció de la classificació establerta per l’Ajuntament. 



 

 

 

 
 
Secció 2a.- Neteja i recollida selectiva de residus 
 
Article 23.  Neteja general. Normes de conducta 
 
1. La ciutadania de Vilanova i la Geltrú té la responsabilitat de no llençar ni 
abandonar, a la via pública, tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós, tret  
dels elements propis de les festes de caire popular i tradicional de la ciutat. Les 
deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars, s’hauran de 
dipositar en les papereres instal·lades a l’efecte.  

2. No es permès abandonar estris, mobles, trastos i similars a la via pública, camins, 
entorns naturals i/o agrícoles i als espais oberts sense edificar, tant públics com 
privats. Aquests residus hauran de ser dipositats als punts de recollida establerts, o 
bé utilitzar el servei municipal de recollida domiciliària d’aquest tipus de residus quan 
el seu origen sigui domèstic. 3.  No és permesa la realització a la via pública dels 
actes que s’especifiquen a continuació: 

a)  Llençar deixalles sòlides de format menut com els papers, embolcalls i similars  
b)  Buidar qualsevol mena d’aigua bruta sobre les calçades, escocells, voreres, 

voravies, clots i solars sense edificar, a excepció del buidat d’aigua bruta 
procedent de la neteja domèstica sobre els embornals de la xarxa del  
clavegueram. 

c)  Rentar vehicles i màquines a la via pública. 
d)  El llançament a terra de qualsevol mena de desperdici o producte des dels 

vehicles, ja estiguin aturats o en marxa. 
e)  L’abandonament d’animals morts. 
f)  El llançament de cigars, puntes de cigarret, o altres matèries enceses en les 

papereres i contenidors. 
g)  L’abocament de qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid, solidificable 

o gasós, que per llur naturalesa sigui susceptible de produir danys als 
paviments o afectar la integritat i seguretat de les persones i de les instal·lacions  
municipals de sanejament i depuració. 

h)  La realització de qualsevol acte que causi l'embrutament o sigui contrari a la 
neteja de la via pública. 

 
4. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre roba, 
netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles destinats a 
usos residencials, d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes, s’ha de mantenir dins 
dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el respecte als altres. En aquest 
sentit: 

a)  Es permet l'espolsament de qualsevol tipus de robes i estores sobre la via 
pública, des de finestres, balcons o terrasses, entre les 22 h. del vespre fins a 
les 7 hores del matí següent, els mesos d'octubre a maig, i de 21 h a 8 h. de 
juny a setembre. En tot cas aquesta operació es farà de manera que no causi 
danys ni molèsties a persones o coses. 

b)  Es permet regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a 
conseqüència d' aquesta operació no es produeixen vessaments i escorrims 
sobre la via pública o sobre els  seus elements, o sobre elements privats. El reg 



 

 

 

s’haurà de fer entre les 22 h. del vespre fins a les 7 hores del matí següent, els 
mesos d'octubre a maig, i de 21 h  a 8 h. de juny a setembre i sempre amb la 
deguda precaució i cura per a no produir molèsties ni als veïns ni als vianants. 

c)  L'Alcaldia podrà autoritzar, en casos excepcionals, modificacions en els horaris 
establerts.  

 
Article 24. Règim de sancions 
 
1. La realització de les conductes descrites a l’apartat 3 a. b. c. d. així com de  
l’apartat 4 a. b. c. de l’article precedent, tindran la consideració d’infracció lleu, i seran 
sancionades amb multa de fins a 300 euros, llevat que el fet constitueixi falta greu o 
molt greu. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats 3 e. f. tindran la consideració 
d’infracció greu i seran sancionades de 300,01 a 600 euros. 

3. La realització de les conductes descrites als apartats 2 i 3 g. tindran la consideració 
d’infracció molt greu i seran sancionades de 600,01 euros fins a 3.000 euros. 

4.La realització de conductes descrita a l’apartat 3 h. es qualificarà com a lleu, greu o 
molt greu en funció de la seva gravetat.  

 
Article 25.  Recollida Selectiva. Normes de conducta 
 
1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat dipositar 
els residus que generin dins les papereres i contenidors procurant que aquests siguin 
els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés totalment 
saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper. No és permès abandonar cap tipus de 
residu al voltant dels contenidors. 

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com 
papers, embolcalls i similars. 

3. No es podrà barrejar els residus reciclables (vidre, paper, envasos lleugers de 
plàstic i metàl·lics) amb els no reciclables o de rebuig. Els residus s’hauran de 
distribuir de la següent manera: 

a)  Els residus de paper i cartró seran dipositats en els contenidors identificats 
amb color blau (sense bosses de plàstic) i plegant les caixes de cartró. 

b)  Els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, seran dipositats en els 
contenidors identificats amb color verd (sense bosses de plàstic). 

c)  Els envasos de plàstic i metall, buits, seran dipositats dins els contenidors 
identificats amb color groc. 

d)  Els  residus orgànics seran dipositats als contenidors identificats amb color 
marró. 

e)  La resta de residus, assimilats a domèstics, no reciclables, s’hauran de 
dipositar al contenidor de rebuig, identificat amb color gris. 

4. En cap cas es llençaran els residus especials als contenidors de residus 
domiciliaris i s’hauran de dur a la deixalleria o seguir les indicacions de l’equip 
professional d’aquest servei municipal.   



 

 

 

Són residus considerats especials: 

a) Els mobles, estris domèstics, trastos vells i els residus provinents de les 
reparacions i reformes dels habitatges i locals. 

b) Els electrodomèstics amb CFC, de línia blanca, petits electrodomèstics i 
monitors de TV i d’ordinador.  

c)  Ferralla. 
d)  Els líquids i cendres 
e)  Els tòners i cartutxos de tinta d’impressores i fotocopiadores, CD’s i DVD’s.  
f)  Bateries 
g) Roba 
h)  Piles  
i)  Porexpan 
j)  Els residus especials de risc d’hospitals, clíniques, ambulatoris, residències i 

centres assistencials 
k)  Els animals morts 
l)   Els medicaments i les xeringues. 
m)  L’oli mineral, l’oli vegetal, els productes de neteja d’ús quotidià, les pintures i 

dissolvents, els envasos i estris bruts o contaminats de pintures, de 
dissolvents i/o de productes químics. 

n)  Les plaguicides, pesticides i qualsevol altre producte químic, així com els 
reactius de laboratori. 

o)  Fluorescents  
p)  Extintors 
q)  Fibrociment-uralita (en petites quantitats) 
 

5. Les persones titulars de  botigues, empreses, bars i restaurants no poden utilitzar 
els contenidors de cartró domèstics, ja que aquests estan reservats a la ciutadania. 
Només en casos puntuals poden utilitzar els contenidors, sempre que pleguin 
correctament els cartons i els deixin dins, sense bloquejar-ne l’accés 
 
Article 26. Règim de sancions  
 
1.La realització de les conductes descrites als apartats 1, 2, 3 de l’article precedent 
tindran la consideració d’infracció lleu, i seran sancionades amb multa de fins a 300 
euros.  

2. La realització de les conductes de l’apartat 4: a., b., c., d., e., f., g., h., i.; i les 
descrites a l’apartat  5 de l’article precedent tindran la consideració d’infracció greu 
que seran sancionades fins a 600 euros. 

3.  La realització de les conductes descrites als apartats l’apartat 4: j., k., l., m, n., o., 
p., q.,  de l’article precedent tindran la consideració d’infracció molt greu i seran 
sancionades dins a 3.000 euros. 

 
Article 27.  Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els serveis municipals 
corresponents retiraran els residus dipositats a la via pública, especialment els 
contaminants i perillosos. 



 

 

 

2. Si per les característiques dels residus fos possible la neteja i la restitució 
immediata a l’estat anterior de l’espai afectat, els agents de l’autoritat comminaran a 
la persona infractora perquè procedeixi a la seva recollida i neteja, sens perjudici de 
la imposició de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 

3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats per la 
infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament es rescabalarà de les 
despeses que comporti la neteja o restitució, sens perjudici també de la imposició de 
les sancions escaients. 

4. Quan la conducta pugui ser constitutiva de la infracció prevista en el Codi Penal, 
els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, 
sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador. 

5. L’Ajuntament posa a disposició un servei de recollida a domicili de paper i cartró 
per a botigues, empreses, bars i restaurants, per tal de no saturar els contenidors 
destinats a la resta de la ciutadania.  

 
 
CAPÍTOL III  - Juguesques 
 
Article 28. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda de la 
seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la protecció dels drets 
de les persones usuàries de l’espai públic, sobretot dels col·lectius especialment 
vulnerables, com ara els menors i les persones amb discapacitat. 
 
Article 29. Normes de conducta 
 
És prohibit a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes amb 
diners o béns, llevat d’autorització específica.  
 
Article 30. Règim de sancions  
 
1. Tindrà la consideració d'infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 
euros, l’oferiment de juguesques que impliquin apostes de diners o béns. 

2. Tindran la consideració d'infraccions molt greus, i seran sancionades amb multa de 
600,01 a 3.000 euros, l’oferiment de juguesques a menors i persones amb 
discapacitat, i aquelles que comportin un risc de pèrdua més enllà del que és habitual 
en tot joc d'atzar, i, en qualsevol cas, el joc de triler. 

 
Article 31. Intervencions específiques 
 
Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai públic, els 
agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans emprats, així 
com dels fruits de la conducta infractora.  
 



 

 

 

CAPÍTOL IV - Jocs 
 
Article 32. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació de 
les persones, i en gaudir lúdicament, especialment els infants, dels espais públics 
d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant les indicacions 
contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol 
cas els legítims drets dels altres usuaris o usuàries. 
 
Article 33. Normes de conducta  
 
1. La pràctica de jocs de pilota, de jocs amb instruments o d’altres objectes, la 
pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, patins o monopatins o de 
competicions esportives espontànies als espais públics s’haurà de realitzar de 
manera que no es puguin crear situacions de perill o danys per a la integritat física 
pròpia o de les persones usuàries, així com per la integritat dels béns, serveis o 
instal·lacions, tant públics com privats. 

2.  Les pràctiques descrites a l’apartat anterior es podran realitzar entre les 8h del 
matí i fins a les 23h a l’hivern  i fins les 24h a l’estiu. Més enllà d’aquest horari es 
podran realitzar sempre i quan no  causin molèsties al veïnat. 

 
Article 34. Règim de Sancions  
 
1. Els agents de l’autoritat en els casos previstos a l'article 33 es limitaran a recordar 
a aquestes persones que les esmentades pràctiques no estan permeses en la 
present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada 
d'acord amb l'apartat següent. 

2. L'incompliment de les normes previstes en l'article anterior serà considerat infracció 
lleu i sancionat amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet constitueixi una infracció 
més greu. 

3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb multa de 
300,01 a 600 euros.  

a)  La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat de les 
persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb patins o 
monopatins per voreres o llocs destinats a vianants. 

b)  La utilització d'elements o instal·lacions arquitectòniques o del mobiliari urbà per 
a la pràctica del monopatí, patins o similars quan els posin en perill de 
deteriorament. 

 
Article 35. Intervencions específiques 
 
En el cas de les infraccions greus previstes en l’article anterior, els agents 
intervindran cautelarment els instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi 
produït la conducta. 
 



 

 

 

CAPÍTOL V – Conductes que adopten formes de mendicitat coercitiva 
 
Article 36. Fonaments de la regulació 
 
Aquesta secció tendeix a protegir les persones davant conductes que adopten formes 
de mendicitat coactiva, agressiva o d’assetjament, o bé que utilitzin a menors  o 
persones amb discapacitat com a reclam o que aquests acompanyin la persona que 
exerceix  l’activitat. 
 
Article 37. Normes de conducta 
 
1. No són permeses totes aquelles conductes, que sota l’aparença de mendicitat, 
representin actituds coactives, agressives, d’assetjament, o obstaculitzin i impedeixin 
de manera intencionada el lliure trànsit de la ciutadania pels espais públics. 

2. No són permeses la mendicitat exercitada per menors o aquella que es realitzi 
directament o indirectament amb menors o persones amb discapacitats. 

 
Article 38. Règim de sancions. 
 
1. Les conductes recollides a l'apartat 1 de l'article anterior, tindran la consideració 
d'infraccions greus i seran sancionades amb multa de 300,01 a 600 euros.  

2. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals prestaran a 
aquests, de manera immediata l'atenció que sigui precisa, sens perjudici que 
s'adoptin la resta de mesures que preveu, en el seu cas, l'ordenament jurídic. Es 
considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà sancionada amb multa de 600,01 a 
3.000 euros la mendicitat exercida, directament o indirectament, amb 
acompanyament de menors o amb persones amb discapacitat, sens perjudici del que 
es preveu a l'article 232.1 del Codi Penal. 

 
Article 39. Intervencions específiques  
 
1. Els agents de la Policia Local, si ho estimessin convenient i fos possible, 
independentment de la sanció corresponent per l’acció coactiva, agressiva, 
d’assetjament o d’obstaculització, conduirien els que practiquin la mendicitat a 
l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat d’ajudar a la persona que ho 
necessiti en allò que sigui possible, o bé adoptaran les mesures que siguin 
procedents en coordinació amb els Serveis Socials o, si escau, amb altres institucions 
públiques.  

2. L’Ajuntament donarà suport i promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de 
solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes. 

 
 
CAPÍTOL VI- Oferiment i demanda de serveis sexuals  
 
Article 40. Fonaments de la regulació 
 



 

 

 

Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen preservar 
els menors de l’exhibició de pràctiques d’oferiment o sol·licitud de serveis sexuals al 
carrer, mantenir la convivència i evitar problemes de vialitat en llocs de trànsit públic i 
prevenir l’explotació de determinats col·lectius. Així mateix té com a objectiu establir 
una regulació   sobre l’ocupació de l’espai públic com a conseqüència de les activitats 
d’oferiment i demanda de serveis sexuals, tenint en compte els títols competencials 
municipals i els béns jurídics protegits contemplats en el paràgraf anterior. 
 
Article 41. Normes de conducta 
 
1. D’acord amb les finalitats recollides a l’article anterior, es prohibeix oferir, sol·licitar, 
negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai 
públic quan aquestes pràctiques excloguin o limitin la compatibilitat dels diferents 
usos de l’espai públic. 

2. És especialment prohibit per aquesta Ordenança l’oferiment, la sol·licitud, la 
negociació o l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes 
conductes es duguin a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de 
distància de centres docents o educatius en els que s’imparteixen ensenyaments del 
règim general del sistema educatiu o altres equipaments d’atenció als infants. 

 
Article 42. Règim de sancions 
 
1. Els agents de l’autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l’article 
41.1, es limitaran a recordar a aquestes persones que les esmentades pràctiques 
estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud i 
no abandonés el lloc, podrà ser sancionada per desobediència a l’autoritat. 

2. Els agents de l’autoritat o els serveis municipals, en els casos previstos a l’article 
41.2 es limitaran, en primer lloc, a recordar a aquestes persones que les esmentades 
pràctiques estan prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la 
seva actitud i no abandonés el lloc es procedirà a l'inici del corresponent procediment 
administratiu sancionador. 

En tot cas, en els supòsits previstos en l'esmentat apartat 2 de l’article anterior, 
s’informarà a aquestes persones que les esmentades conductes estan prohibides, 
així com de les possibilitats que les institucions públiques i privades els ofereixen 
d’assistència social, prestant-los, a més, l’ajut que sigui necessari. 

3. Les conductes recollides a l’apartat 2 de l’article anterior tindran la consideració de 
lleus, i seran sancionables amb multa de fins a 300 euros. 

 
Article 43. Intervencions específiques  

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través dels serveis municipals prestarà 
informació i ajut a totes aquelles persones que es trobin en situació de prostitució a la 
ciutat i vulguin sortir de la mateixa. 

2. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú col·laborarà intensament en la persecució i 
repressió de les conductes atemptatòries contra la llibertat i indemnitat sexual de les 



 

 

 

persones que es puguin cometre en l’espai públic, en especial, les activitats de 
proxenetisme o qualsevol altra forma d’explotació sexual, i, molt especialment, pel 
que fa als menors. 

 
CAPÍTOL VII -  Necessitats fisiològiques 
 
Article 44. Fonaments de la regulació 
 
És fonament de la regulació continguda en aquest capítol la protecció de la salut 
pública i la salubritat, el dret de gaudir d’un espai públic net i no degradat, i el 
respecte a les pautes generalment acceptades del civisme i la convivència ciutadana 
en el nostre context cultural. 
 
Article 45. Normes de conducta 
 
1. No és permès fer necessitats fisiològiques, com ara escopir, orinar, defecar, en 
qualsevol dels espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit 
d’aplicació objectiva, llevat de les instal·lacions o elements que estiguin destinats 
especialment a la realització d’aquestes necessitats. 

2. Resta especialment prohibida la conducta descrita a l’apartat anterior, quan es 
realitza en espais de concorreguda afluència de persones o freqüentats per menors, 
en monuments o edificis catalogats o protegits. 

Article 46. Règim de sancions 
 
1. La conducta descrita en l’apartat 1 de l’article precedent serà constitutiva 
d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el fet 
constitueixi una infracció més greu. 

2. Constituirà infracció greu, sancionada amb multa de 300,01 a 600 euros, la 
conducta descrita en l'apartat 2 de l’article precedent. 

Article 47. Intervencions específiques  
 
Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública, els agents municipals en tot 
moment estan facultats per requerir a la persona infractora la reparació immediata de 
l’afecció causada 
 
 
CAPÍTOL VIII -  Consum de begudes alcohòliques 
 
Article 48. Fonaments de la regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al 
descans i tranquil·litat del veïnat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, 
l’ordenada utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més 
d’altres béns com ara la competència lleial en el marc d'una economia de mercat i els 
drets dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 



 

 

 

 
Article 49. Normes de conducta 
 
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan 
pugui alterar la convivència ciutadana. La prohibició a la qual es refereix aquest 
apartat restarà sense efecte en els supòsits en què el consum de begudes 
alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a 
aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, sempre que es faci dins l’horari de 
l’establiment que permet la normativa, i quan en casos puntuals, l'esmentat consum 
compti amb l'oportuna autorització.  

 A aquests efectes, l’alteració de la convivència es produeix quan concorrin alguna de 
les circumstàncies següents: 

a)  Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de 
forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o en convidi a 
l’aglomeració. 

b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de 
l'entorn o de les persones, o provocar situacions d’insalubritat. 

c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per la resta de persones 
usuàries dels espais públics. 

d)  Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de persones 
menors o la presència d'infants i adolescents. 

2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones 
tutores o guardadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells 
seran també responsables directes i solidaris, en els supòsits en què així es prevegi 
per una norma amb rang de llei, de les infraccions comeses pels menors d’edat, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança  

3. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors corresponents i, en 
el seu cas, en les papereres situades a l’espai públic. No és permès llençar al terra o 
dipositar a la via pública recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o 
qualsevol altre objecte. 

Article 50. Règim de sancions 
 
1. La realització de la conducta descrita en l’apartat 3 de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu 

2. Constitueix infracció greu, que se sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros, la 
conducta prohibida de consum de begudes alcohòliques descrita a l’apartat 1 de 
l’article precedent. 

  
Article 51. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres elements objecte de 
les prohibicions, així com els materials o els mitjans emprats. Les begudes 



 

 

 

alcohòliques i els aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per raons 
higienicosanitàries. 

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o 
mares, o persones tutores o guardadores i  es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança, a l’objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una 
norma legal ho preveu. 

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus 
a la ciutadania, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar les 
persones en estat d’embriaguesa als serveis de salut o d’atenció social 
corresponents. 

 
CAPÍTOL IX - Consum de drogues,  estupefaents o substancies psicotròpiques. 
 
Article 52. Fonaments de regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, la protecció dels menors, la tranquil·litat del veïnat, l’ordenada 
utilització de la via pública i garantitzar la seguretat publica. 
 
Article 53. Normes de Conducta. 
 
1. No és permès el consum d’estupefaents o substàncies psicòtropes declarades 
il·legals per la legislació vigent:  

a)  A l’espai públic, establiments o transports públics i als edificis municipals. 
b)  Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves i altres 

establiments similars, ja siguin públics o privats. 

2. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o persones 
tutores o guardadores per les accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells 
seran també responsables directes i solidaris, quan es prevegi a una norma amb rang 
de llei, de les infraccions comeses pels menors d'edat, sempre que, per la seva part, 
consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.  

3. No és permès tampoc l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats 
per al consum de substàncies esmentades en el paràgraf 1. 

4. Qui organitzi espectacles o els/les titulars d’establiments que permetin, tolerin o 
promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
declarades il·legals per la legislació vigent, seran responsables, si escau, d’infracció 
administrativa, amb independència de que les seves actuacions constitueixin una 
infracció penal. 

Article 54. Règim de sancions. 
 
1. La realització de les conductes descrites en l’article 53.1 i 3, serà  constitutiva 
d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros. 



 

 

 

2. La conducta descrita en l’article 53.4 serà considerada com a infracció molt greu i 
serà sancionada amb una multa de 600,01 a 3.000 euros.  

Article 55. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment les drogues, estupefaents, substàncies psicòtropes, així 
com els materials o els mitjans emprats. Els agents de l’autoritat portaran a analitzar 
les substàncies esmentades. 

2. Tractant-se les persones infractores de menors, es procedirà a avisar els pares o 
mares, o persones tutores o guardadores i  es practicaran les diligències necessàries 
per comprovar si hi concorren per la seva part, dol, culpa o negligència tot incloent-hi 
la simple inobservança, a l’objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si una 
norma legal ho preveu. 

3. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar molèsties greus 
a la ciutadania, els agents de l’autoritat, quan s’escaigui, podran acompanyar les 
persones sota els efectes de drogues a altres substàncies  als serveis de salut o 
d’atenció social corresponents. 

 

CAPÍTOL X – Comerç ambulant no autoritzat d’aliments, begudes i altres 
productes.  
 
Article 56. Fonaments de la regulació 
 
Les conductes tipificades com a infracció en el present capítol es fonamenten en la 
protecció de la salubritat, l’ús racional i ordenat de la via pública, i la salvaguarda de 
la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats industrial i 
intel·lectual, la competència lleial en l’economia de mercat i els drets de persones 
consumidores i usuàries. 
 
Article 57. Normes de conducta 
 
1. No és permesa la venda ambulant en l’espai públic, fora dels perímetres regulats 
pel Reglament Regulador de la venda no sedentària de Vilanova i la Geltrú, i per tant 
s’aplicarà la present Ordenança en aquest supòsit de qualsevol tipus d’aliments, 
begudes i altres productes, llevat que es disposi de les autoritzacions específiques.  

2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb les persones venedores ambulants 
no autoritzades, amb accions com ara guardar o facilitar el gènere.  

3. No és permesa la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i 
altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada. En tot cas, la 
llicència o autorització haurà de ser perfectament visible. 

Article 58. Règim de sancions 
 
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides descrites en l’article 
precedent són constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins 
a 300 euros. 



 

 

 

 
Article 59. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions i els 
materials o els mitjans emprats. Si es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els 
destruirà o els donarà la destinació que sigui adient. 

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives d’il·lícit 
penal, els agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial 
competent, sens perjudici de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes 
de l’article 107.2 d’aquesta Ordenança. 

 

CAPÍTOL XI- Activitats i prestació  de serveis no autoritzats. Demanda i 
consum. 
 
Article 60. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en l’ús racional, ordenat i 
propi de les vies i els espais públics, el dret de les persones a no ser molestades o 
pertorbades en l’exercici de la seva llibertat, la salut de les persones, la salvaguarda 
de la seguretat pública, a més, en el seu cas, de la protecció de les propietats 
industrial i intel·lectual, la competència lleial i els drets de consumidors i 
consumidores i usuaris i usuàries. 
 
Article 61. Normes de conducta 
 
1. No és permesa la realització d'activitats i la prestació de serveis no autoritzats en 
l’espai públic, com ara el tarot, vidència, massatges o tatuatges. 

2. Resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb qui realitza les activitats o presta els 
serveis no autoritzats. 

3. Es prohibeix la demanda, l’ús o el consum en l’espai públic de les activitats o els 
serveis no autoritzats als quals es refereix aquest capítol. En tot cas, la llicència o 
autorització haurà de ser perfectament visible. 

 
Article 62. Règim de sancions 
 
Sens perjudici de la legislació penal, les conductes prohibides tipificades en l’article 
precedent seran constitutives d’infracció lleu, que se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros. 
 
Article 63. Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les prohibicions, i els 
materials o els mitjans emprats. 



 

 

 

2. Quan les conductes tipificades en aquest capítol puguin ser constitutives de la 
infracció penal d’estafa, tipificada als articles 248 a 251 i 623.4 del Codi Penal, els 
agents de l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens 
perjudici de la continuació de l'expedient sancionador, en els termes de l’article 107.2 
d’aquesta Ordenança. 

 

CAPÍTOL XII -  Actituds vandàliques i deteriorament de l’espai urbà  

Article 64. Fonaments de la regulació 
 
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es protegeixen l'ús 
racional de l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i la 
integritat física de les persones i el patrimoni municipal. 

Article 65. Normes de Conducta 

És responsabilitat de la ciutadania respectar la senyalització i les condicions d’ús que 
l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús públic. 
 
No és permès: 

 
a)  Perjudicar lleument l’arbrat i plantacions i collir flors plantes o fruits.  
b)  L’ús dels jocs infantils i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i les places 

públiques per part de persones que no compleixin les condicions i els requisits 
d’ús quan puguin ocasionar deteriorament 

c)  Els actes de deteriorament greu, com ara destrosses dels espais públics o les 
seves instal·lacions o elements, siguin mobles o immobles. 

d)  Les conductes vandàliques, agressives o negligents, el comportament o la 
pràctica d’exercicis o activitats que signifiquin risc de danys per a la vegetació, 
el mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre element auxiliar que integra 
l’espai, o que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les 
usuàries.  

Article 66. Règim de sancions  

1. Les conductes descrites en l’apartat a. b. de l’article precedent seran constitutives 
d’infracció  lleu i seran sancionades amb una multa de fins a 300 euros. 

2. Les conductes descrites en l’apartat c. de l’article precedent seran constitutives 
d’infracció  greu i seran sancionades amb una multa de 300,01 a 600 euros. 

3. La realització de les conductes descrites en l’apartat d. de l’article precedent, seran 
constitutives d’infracció molt greu i es sancionaran amb multa de 600,01 a 3.000 
euros. 

4. Tractant-se la persona infractora d’un/a menor, es practicaran les diligències 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes 
en de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia. 



 

 

 

Article 67.  Intervencions específiques 

En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 

 
CAPÍTOL XIII – Focs, Fogueres i pirotècnia  
 
Article 68. Fonaments de la regulació 
 
Amb les conductes no permeses en aquest capítol es protegeixen l'ús racional de 
l'espai públic, el respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i la integritat 
física de les persones i el patrimoni municipal. 
 
Article 69. Normes de conducta 
 
1. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa 
de fogueres, castells de focs, torxes, correfocs o similars, per la celebració d’actes de 
caire festiu, i l’ús de bombones de gas i/o líquids inflamables. 

Els castells de focs, cercaviles de foc i correfocs també han de complir amb la 
legislació sectorial vigent  i de Protecció Civil. 

1.1. Fogueres: L’Ajuntament podrà autoritzar la sol·licitud expressa de preparació i 
encesa de fogueres en dies de festivitat assenyalada.  

En cap cas s’autoritzarà: 
 
a)  Preparar fogueres en llocs on obstrueixen el pas de vehicles, d’emergència o 

privats, o vianants. 
b)  Instal·lar fogueres en llocs on prèviament no s’hagin netejat de bardisses o de 

material inflamables. 
c)  Instal·lar fogueres sobre paviment (i especialment el d’asfalt) sense haver-lo 

protegit prèviament amb un gruix mínim de 10 cm de terra o sorra. 
d)  Posar papers i teixits. 
e)  Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de subministrament i 

comunicació que puguin resultar danyats, ni a prop de vehicles estacionats ni 
de façanes d’habitatges (es mantindrà una distància mínima de 15 metres). 

f)  Posar a la foguera materials de combustió els quals pugui generar efectes 
tòxics o contaminats o materials que puguin explotar. 

g)  Fer foc a menys de 500 metres de terrenys forestals. 
h)  Encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions 

meteorològiques que puguin significar risc.  
 

1.2. Pirotècnia recreativa: És permesa l’encesa de petit material pirotècnic amb 
marcatge CE de caràcter individual, d’escassa potència i sense molestar o posar en 
perill persones o béns, en ocasions com revetlles populars o celebracions puntuals.  

No és permès, i per tant constitueix infracció: 
 



 

 

 

a)  La compra de productes pirotècnics per menors de catorze anys si no van 
acompanyats per una persona adulta. 

b)  No respectar les distàncies mínimes de seguretat establertes en el propi 
producte pirotècnic 

c)  Llençar o manipular coets des de balconades i finestres. 
d)  Llençar o dirigir petards contra les persones o béns, de manera que signifiquin 

un risc per a la seva integritat, així com col·locar-los sobre mobiliari urbà i béns 
privats.  

e)  Llençar coets a menys de 500 metres de distància de zona boscosa o arbrada 
que, per les seves circumstàncies, siguin susceptibles de combustió, així com 
tampoc a sobre d’aglomeracions de persones. 

f)  Llençar coets prop de productes inflamables o a la vora dels establiments de 
venda o d’emmagatzematge. 

g)  Introduir coets dins d’elements l’explosió dels quals pugui provocar la dispersió 
d’objectes amb risc per a les persones i béns. 

Article 70. Règim de sancions  

1. La realització de la conducta descrita en l'article precedent a l’apartat 1.2.a. serà 
constitutiva d'infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros. 

2.La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 a. b. c. d, i als apartats 1.2. b. 
c. serà constitutiva d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a  600 
euros. 

3.La realització de la conducta descrita als apartats 1.1 e. f. g. h., i 1.2. d. e. f. g, serà 
constitutiva d’infracció molt greu, i es sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros. 

4. Tractant-se la persona infractora d'un menor, es practicaran les diligències 
necessàries per comprovar si hi concorren indiciàriament les circumstàncies previstes 
en l'apartat 4 de l'article 99, a l'objecte de procedir, també, a la seva denúncia, si es 
preveu legalment. 

Article 71. Intervencions específiques 

1. L’autoritat municipal exigirà, a les persones infractores d’aquests preceptes, el cost 
de reposició dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert a la 
llei.  

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o els mitjans emprats. 

 
 
CAPÍTOL XIV -  Contaminació acústica 
 
Article 72. Fonaments de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir els drets fonamentals a la salut i integritat 
física i a la intimitat i inviolabilitat de la llar, d’acord amb allò que disposen els articles 
15 i 18 de la Constitució, així com també els drets constitucionals a un medi ambient 



 

 

 

adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 45 del mateix Text 
Constitucional.   
 
Article 73. Normes de conducta 
 
1. El comportament de la ciutadania a la via pública, zones de pública concurrència i 
als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència 
ciutadana. En especial no és permès pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïnat 
i vianants mitjançant: 

a)  Funcionament d'aparells de televisió, ràdio, musicals o altres aparells sonors. 
b)  Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest. 

En els casos de l’apartat a i en els cants es podran realitzar si es disposa 
d’autorització municipal.  

2. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris. Entre les 
23 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics 
sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o 
canvi de mobles o qualsevol altra activitat sempre que pertorbi el descans aliè. 

3. Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics en són 
responsables i han d’evitar que aquests pertorbin la vida del veïnat, amb crits, cants, 
sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a 
terrasses o patis interiors, en especial des de les 23 hores fins a les 8 hores. 

4. Qui organitzi revetlles, fires, festes de barri, espectacles musicals o d’altres 
manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire 
lliure, així com els actes cívics, culturals, reivindicatius, esportius, recreatius 
excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres que tinguin un caràcter 
semblant, ha de disposar d’autorització municipal expressa, a l’indret on produeixi 
menys molèsties, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la 
possible incidència dels sorolls a la via pública segons la zona on tinguin lloc.  

 
Article 74. Règim de sancions 
 

1. La realització de les conductes descrites en l’article precedent a l’apartat 1, a. b.  
apartat 2, apartat 3, per les quals no es pugui establir nivell d’immissió, serà 
constitutiva d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 300 euros, tret que el 
fet constitueixi una infracció més greu. 

2. La realització de la conducta descrita en l’article precedent a l’apartat 4, serà 
constitutiva d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 300,01 a 600 euros.  

 
Article 75. Intervencions específiques 
 
L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat 
per la persona causant del soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips 
de so...), en cas que el seu mesurament amb sonòmetre sigui dificultós, haurà de ser 
realitzada per  l’inspector municipal o l’agent de la Policia local amb criteris 



 

 

 

d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, de tal manera que aquests es 
puguin considerar com a excessius. 
 
 
CAPÍTOL XV-  Tinença d’animals  
 
Article 76. Fonaments de la regulació  
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de la salut 
pública i la salubritat, la protecció dels animals, la tranquil·litat dels veïns i veïnes, 
l’ordenada utilització de la via pública i garantitzar la seguretat publica. 
 
Article 77. Normes de Conducta 
  
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics tenen la 
responsabilitat d’ adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del 
veïnat i vianants sigui alterada pel comportament dels seus animals. Dels danys o 
afeccions a persones i coses, de qualsevol acció d'embrutament de la via pública 
produïda pels animals en són directament responsables les persones propietàries. En 
absència de la persona propietària, en serà responsable la persona que en el 
moment de produir-se l'acció d’embrutiment conduís l'animal.  

2. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts 
animals que amb les seves deposicions i orines puguin afectar els pisos veïns  i/o a la 
via pública.  

3. Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent 
corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al costat de la persona propietària o 
conductora, sota el seu control visual i està educat per respondre a les seves ordres 
verbals. Els gossos estaran degudament identificats i duran la xapa identificativa 
censal de l’any en curs dels Cens d’animals domèstics de l’Ajuntament. 

4. Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors 
d’edat i han de sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal. Tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i 
portar l’oportuna llicència.  

5. Els gossos d’assistència personal i els de cossos i empreses de seguretat podran 
circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats 
per la persona amb discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixi trastorns de 
l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres malalties que el departament competent 
en matèria de serveis socials reconegui que justifiquin la possibilitat d’optar a l’ús d’un 
gos d’assistència i l’agent de seguretat, respectivament, i gaudeixin de les condicions 
higièniques, sanitàries i de seguretat previstes a la normativa.  

6. No es permet l’accés d’animals als recintes de jocs infantils o espais destinats 
preferentment als infants per tal d’evitar miccions i deposicions dins d’aquest espai.  

7. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, 
els estanys o similars, el mar, o en el cas de les dutxes, rentapeus de les platges 
utilitzant sabó, gel, xampú  o qualsevol altre producte similar, ni fer-los beure aigua en 
contacte amb els sortidors de les fonts públiques.  



 

 

 

8. En el transport públic es podran traslladar animals de companyia, en transportins 
tancats adequats a l’espècie. 

9. A les piscines públiques, zones de banys  i mar, tant en zones d’ús general com en 
les zones d’ús privat d’establiments turístics, no és permesa la circulació o 
permanència de gossos o altres animals durant la temporada de bany. En tot cas, les 
autoritats municipals determinaran els punts i les hores en què podran circular i 
romandre els gossos sobre els esmentats llocs públics de bany del terme municipal. 

10. En els establiments de titularitat pública o privada però de concurrència pública, 
de tota mena, com ara: dependències municipals, hotels, restaurants, pensions i 
similars, és permesa l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals tret que 
la seva prohibició es senyalitzi degudament. Encara comptant amb la seva 
autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió si s’escau, i que vagin subjectes 
amb la corretja o cadena.  

11. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la 
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació 
d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que les persones titulars 
d’aquests establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.  

12. No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, 
solars o altres espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, 
especialment aquells que no tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, 
gossos, coloms i altres. Són excepció les persones degudament autoritzades per 
l’Ajuntament per al manteniment de les colònies controlades de gats urbans en zones 
establertes a aquest efecte.  

13. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats 
de consum humà (conills, aus de corral, etc.) o per oci en domicilis particulars resta 
sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament. L’autorització determinarà les 
obligacions de la persona propietària de l’animal no considerat de companyia, i farà 
referència a les condicions higièniques i sanitàries i les referents a l’absència de 
molèsties i perillositat per part de l’animal i a les mesures preventives apropiades i 
suficients per prevenir escapaments, alliberaments i abocaments. 

14. Les persones que passegen  un gos o cap altra animal per la via pública han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves 
deposicions fecals, o residus alimentaris les voravies, zones de vianants, parterres, 
zones verdes, zones terroses, parcs, façanes d’edificis, mobiliari urbà o indrets d’ús 
general de trànsit, estança o joc de la  ciutadania, i en tot cas es procedirà 
immediatament a la neteja dels elements afectats. No han de permetre a gossos i 
gats dipositar les seves deposicions ni les seves miccions en els recintes de jocs 
infantils o espais destinats preferentment a infants ni en les façanes dels edificis i en 
el mobiliari urbà. 

15. La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes 
alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos 
necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les 
deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses 
o altres embolcalls impermeables) als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament i no 
es permès dipositar-les al clavegueram 

 



 

 

 

Article 78. Règim de sancions  
 
Les conductes descrites a l’apartat anterior seran sancionables d’acord amb la 
tipificació d’infraccions i sancions prevista a l’Ordenança de Tinença d’Animals. 

Article 79. Intervenció específiques 
 
1. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn. 

2. Els agents de l’autoritat municipal poden requerir que la persona propietària o la 
que condueixi l’animal procedeixi a retirar-lo del lloc o bé a lligar-lo sempre que sigui 
necessari amb independència de la notificació de la sanció corresponent. 

3. Davant d’una acció d’embrutiment a la via pública produïda, per un animal, els 
agents municipals en tot moment estan facultats per exigir  de la persona propietària 
o que s’ocupi de l’animal, la reparació immediata de l'afecció causada.  

 
 
CAPÍTOL XVI- Circulació  
 
Article 80. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de circulació, la 
integritat física de les persones i l’ús dels espais públics d'acord amb la naturalesa i 
destinació d'aquests, respectant les indicacions contingudes en els rètols informatius 
de l'espai afectat, si existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris 
o usuàries. 
 
Article 81. Normes de conducta 
 
1. Els infants menors de 8 anys, sempre que vagin acompanyats de persones majors 
d’edat, podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, 
monopatins, tricicles, bicicletes, o similars, adequant la seva velocitat a la dels 
vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h. 

2. Les persones que condueixin patins, patinets, monopatins, tricicles i bicicletes no 
podran circular en aquells espais i vials expressament prohibits i senyalitzats. 

3. Les persones que condueixin bicicletes hauran d’observar les següents normes de 
conducta: 

a)  Circularan pel carril bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas 
dels vianants que el travessin. 

b)  Si van per la calçada, circularan tan a prop de la vorera dreta com sigui 
possible.  Tanmateix podran circular pel carril de l’esquerra en el sentit de 
circulació quan les característiques de la via no permetin de fer-ho pel carril de 
la dreta o quan hagin de girar a l’esquerra. 

c)  En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals. 
d)  Excepte en moments d’aglomeració, podran circular pels parcs públics, les 

àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i 



 

 

 

les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents 
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la 
velocitat a la dels vianants sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga 
zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels 
vianants,  

e)  No podran circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni agafar-se a 
vehicles en marxa. 

 
4. Les persones que condueixin la resta de vehicles hauran d’observar següents 
normes de conducta: 

No és permesa la parada: 
 

a)  En els llocs on ho prohibeixi la senyalització. 
b)  On es pugui pertorbar, impedir o fer perillosa la circulació de vehicles o 

vianants.  
c)  Als passos a nivell, als passos per a ciclistes i als passos senyalitzats per a 

vianants. 
d)  A les zones de vianants; als carrils bici, a les parades de transport públic i a la 

resta de carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el 
servei de determinats usuaris. 

e)  Al costat d’andanes, refugis, rambles amb passeigs centrals o laterals i zones 
senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com si és 
total. 

f)  Davant dels guals adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. 
g)  A les zones de vianants, excepte als llocs autoritzats. 
j)  Als rebaixos de la vorera per a pas de persones amb mobilitat reduïda. 
k)  Quan es destorbi la circulació, encara que sigui per temps mínim. 
i)  Excepte en moments d’aglomeració, podran circular pels parcs públics, les 

àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i 
les zones de prioritat invertida mancades de carril bici, en les següents 
condicions: respectaran la preferència de pas dels vianants, adequaran la 
velocitat a la dels vianants sense superar els 10 km/h i s’abstindran de fer ziga 
zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la seguretat dels 
vianants. 

 
No és permès I'estacionament: 
 

a)  En els llocs on ho prohibeixi expressament la senyalització 
b)  En els llocs on estigui prohibida la parada. 
c)  En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com un contenidor 

o algun element de protecció.  
d)  Als costats dels passeigs centrals o rambles, andanes i també dels refugis. 
e)  En plena calçada. 
f)  Damunt de voreres, andanes i passeigs centrals de rambles, tant si l’ocupació 

és parcial com total, fora d’autorització expressa i senyalitzada i del previst en 
aquesta Ordenança. Entenent-se per ocupació parcial l’ocupació de les voreres 
per qualsevol part del vehicle. 

g)  A les illes de vianants, tret dels llocs i horaris on sigui autoritzat. 



 

 

 

j)  Totalment o parcialment, davant dels guals en l’horari autoritzat. 
k)  En les zones senyalitzades per a us exclusiu de persones amb mobilitat 

reduïda. 
l)  Amb obstrucció total o parcial de l’accés als habitatges o locals. 
m)  A les vies o zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats 

autoritzades o bé ser objecte de reparació, senyalització, reordenació o neteja 
al cap de 24 hores de la senyalització o avís de l’acte o activitat. 

n)  Dificultant la maniobra de recollida de contenidors o al damunt de les marques 
viàries indicadores de la seva ubicació. 

o)  Al davant d’elements d’abalisament (tanques, cintes, cons o similars), quan la 
posició dels vehicles pugui impedir-ne la visió o la circulació quan finalitzi el seu 
objecte. 

p)  A les travesseres o vies declarades d’interès preferent, excepte en els llocs 
previstos. 

 
5. Les persones vianants hauran de respectar la senyalització de circulació present a 
la ciutat, prenent  les precaucions necessàries per evitar que es puguin crear 
situacions de perill o danys per a elles mateixes o a d’altres amb especial protecció 
els menors i a la seva educació cívica. 
 
Article 82. Règim de sancions  
 
La realització de conductes descrites a l’article precedent seran sancionades d’acord 
amb la tipificació de sancions prevista en cada moment a l’Ordenança municipal de 
Circulació i en el seu cas en el Reglament General de Circulació.  
 
Article 83. Intervencions específiques  
 
1.Tractant-se les persones infractores de menors, quan hi hagi  risc per a la seva 
integritat o la de terceres persones, els agents intervindran cautelarment els 
instruments o d’altres objectes amb els quals s’hagi produït la conducta. 

2. En cas de situacions d’aglomeració, quan la circulació amb bicicleta o altres 
vehicles regulats en aquest article posi en risc la resta de vianants, l’autoritat 
competent, de forma prèvia a la denúncia en cas d’incompliment, requerirà a la 
persona que la condueix que baixi i circuli a peu amb la bicicleta al costat.  

 

 
 
CAPÍTOL XVII – Altres usos no permesos de l’espai públic   
 
Article 84. Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia d'un ús 
racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si s'escau, de la 
salvaguarda de la salubritat, la protecció de la seguretat i el patrimoni municipal. Així 
mateix, en la protecció  del dret de les persones que utilitzen l’espai públic a no patir 
molèsties com a conseqüència de la manca  de respecte a les pautes mínimes 



 

 

 

generalment admeses en relació a la forma de vestir de les persones que igualment 
s’estan o transiten per l’esmentat espai públic. 
 
Article 85. Normes de conducta.  
 
No són permesos els següents usos dels espais públics i dels seus elements: 

a)  Acampar a les vies i els espais públics, acció que inclou la instal·lació estable en 
aquests espais públics o els seus elements o mobiliari, o en tendes de 
campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a 
llocs concrets.  

b)  Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys o similars 
c)  Excepte autorització expressa municipal, resta prohibit cuinar o fer càterings a 

l’espai públic. 
d)  Així mateix, no és permès transitar o estar-se en els espais públics només en 

banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines, les platges, o en 
cas d’activitats d’aigua autoritzades. 

e)  Rentar-se dins del mar, o a les dutxes, rentapeus de les platges utilitzant sabó, 
gel, xampú  o qualsevol altre producte similar.  

f)  Donar a les dutxes, rentapeus, i a tot el mobiliari existent en les platges un ús 
diferent d’aquell per al qual estan destinats.  

g)  Rentar roba a les fonts, els estanys, les dutxes o similars. 
h)  Manteniment i reparació de vehicles, tret de força major 
g)  Estacionar vehicles a la via pública per a la seva venda o lloguer o amb finalitats 

fonamentalment publicitàries, sempre que es dugui a terme per empreses o 
representi un ús intensiu de l'espai públic, excepte que es disposi d’autorització 
municipal.  

 
Article 86. Règim de sancions  
 
1. La realització de les conductes descrites als apartats a. b. c. d.  de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció lleu, i se sancionarà amb multa de fins a 
300 euros, tret que els fets siguin constitutius d'una infracció més greu. 

2. La realització de les conductes descrites als apartats e. f. g. h. de l’article 
precedent serà constitutiva d’una infracció greu, i se sancionarà amb multa de 300,01 
fins a 600 euros, tret que el fet constitueixi una infracció més greu. 

3. La realització de la conducta descrita en l’apartat i. de l’article precedent serà 
constitutiva d’infracció molt greu, i se sancionarà amb multa de 600,01 a 3.000 euros. 

 
Article 87. Intervencions específiques  
 

1. En relació amb caravanes i autocaravanes, els serveis municipals i els agents de 
l'autoritat informaran dels llocs municipals habilitats per a l’estacionament i 
l’acampada d’aquests vehicles.  

2. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l'autoritat retiraran i 
intervindran cautelarment el vehicle, el gènere, els materials i els mitjans emprats. 



 

 

 

3. Els serveis municipals adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents 
en coordinació amb els serveis socials municipals o, si escau, amb altres institucions 
públiques i, si ho estimés necessari per raons de salut, acompanyarà aquestes 
persones a l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer-la o 
ajudar-la en allò que sigui possible. En aquest cas no s’imposarà la sanció prevista. 

4. Quan es tracti de l’acampada amb autocaravanes, caravanes o qualsevol altre 
tipus de vehicle, descrita a l’apartat a) de l'article 85 de la present Ordenança, i la 
persona infractora no acrediti la residència legal en territori espanyol, l'agent 
denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, de no dipositar-se el seu 
import, es procedirà a la immobilització del vehicle i en el seu cas a la seva retirada i 
ingrés en el dipòsit municipal. 

 
 
CAPÍTOL XVIII- Condicions d’accés  i ús dels serveis, edificis i equipaments 
municipals. 
 
Article 88. Fonaments de regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció dels 
menors, la tranquil·litat de les persones usuàries i la garantia de la seguretat publica. 
 
Article 89. Normes de conducta 
 
1. Les persones usuàries dels serveis, edificis i equipaments municipals hauran de 
respectar les normatives que regulin l’ús i gaudiment dels mateixos. 

2. Les persones usuàries d’aquests serveis, edificis i espais hauran d’accedir-hi i fer-
ne ús amb el rostre descobert perfectament visible, sense trobar-se sota els efectes 
del consum d’alcohol, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o amb 
objectes que puguin posar en risc la seguretat i integritat de la resta de persones 
usuàries. 

Article 90. Règim sancionador 
 
1. Es considerarà falta lleu la conducta que impliqui l’accés als serveis, edificis i 
equipaments municipals amb el rostre cobert i se sancionarà amb multa de fins a 300 
euros. 

2. Es considerarà falta greu la conducta que impliqui l’accés als serveis, edificis i 
equipaments municipals sota els efectes del consum d’alcohol, drogues, estupefaents 
o substàncies psicotròpiques i se sancionarà amb multa de 300,01 a  600 euros. 

3. Es considerarà falta molt greu la conducta que impliqui l’accés als serveis, edificis i 
equipaments municipals amb objectes que puguin posar en risc la seguretat i 
integritat de la resta de persones usuàries i se sancionarà amb multa de 600,01 a 
3.000 euros. 

Article 91. Intervencions específiques 
 
Les persones encarregades dels serveis, edificis i equipaments municipals informaran 
a les persones usuàries que han de complir la normativa anterior. No obstant si la 



 

 

 

persona usuària persisteix en la seva actitud, es procedirà a requerir l’actuació dels 
agents de l’autoritat. Aquests podran impedir que les persones usuàries accedeixin o 
romanguin en els esmentats espais utilitzant els mitjans permesos en la normativa 
aplicable. 
 
 

TÍTOL III 
Disposicions comuns sobre règim sancionador i altres mesures d'aplicació 
 
CAPÍTOL I - Disposicions generals 
 
Article 92. Funcions de la Policia Local. Col·laboració de la resta de cossos 
policials en relació al compliment d'aquesta Ordenança 
 
1. En la seva condició de policia administrativa, la policia local és l'encarregada de 
vetllar pel compliment d'aquesta Ordenança, de denunciar, de la recepció de 
denúncies de les conductes que hi siguin contràries, i d'adoptar, en el seu cas, les 
altres mesures d'aplicació. 

2. L'Ajuntament, a través dels diversos instruments i òrgans de coordinació i 
col·laboració que es puguin establir a l'efecte, posarà tots els mitjans que estiguin al 
seu abast per tal d'assegurar que l'actuació dels diferents cossos policials en el 
compliment d'aquesta Ordenança es faci amb la màxima coordinació i eficàcia 
possible. 

Article 93. Agents cívics  
 
Les persones que, per encàrrec de l'Ajuntament, realitzin serveis a la via pública 
podran actuar com a agents cívics amb funcions d’informació d’aquesta Ordenança. 
Quan correspongui, els agents cívics podran demanar a la Policia Local que exerceixi 
les funcions d'autoritat que té reconegudes per l'ordenament jurídic.  
 
Article 94. Col·laboració ciutadana en el compliment de l'Ordenança  
 
Totes les persones que són a Vilanova i la Geltrú tenen el deure de col·laborar 
directament amb les autoritats municipals, amb els agents o a través de diferents 
serveis municipals,  per tal de millorar el civisme i les relacions de convivència 
ciutadana. 
 
Article 95. Conductes obstruccionistes a les tasques de control, investigació o 
sanció en els àmbits del civisme i  la convivència. 
 
1. En els àmbits del civisme i  la convivència ciutadana, i salvaguardant tots els drets 
previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents: 

a)  La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de l'Ajuntament. 
b)  La negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 

requerida per la persona funcionària actuant en compliment de les seves 
funcions. 



 

 

 

c)  Subministrar a la persona funcionària actuant, en compliment de les seves 
tasques d'inspecció, control o sanció, informació o documentació falsa, 
inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita. 

d)  L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les 
autoritats municipals o els seus agents. 

2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en l'apartat 
anterior són constitutives d'infracció molt greu, que serà sancionada amb multa de 
600,01 a 3.000 euros. 
 
Article 96. Elements probatoris dels  agents de l'autoritat 
 
1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta 
Ordenança, els fets constatats per agents de l’autoritat tenen valor probatori, d’acord 
amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici d'altres proves que puguin 
aportar els interessats. 

2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que 
corresponguin d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels 
fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que 
permetin acreditar els fets recollits a la denúncia formulada d’acord amb la normativa 
aplicable. 

En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s’escau, les autoritzacions 
previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el principi de 
proporcionalitat. 

 
Article 97. Mesures de caràcter social  
 
1. Quan la persona  presumpte responsable de l'incompliment de l'Ordenança sigui 
indigent o presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció 
mèdica especials o urgents, els agents de l’autoritat que intervinguin, l’informaran de 
la possibilitat d’acudir als serveis socials o mèdics corresponents i del lloc concret on 
ho pot fer-ho.  

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l’únic objecte que la persona 
pugui rebre efectivament i com més aviat millor, l’atenció social o mèdica requerida, 
els agents de l’autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-lo als 
esmentats serveis. 

3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals intentaran 
contactar amb la família o persones més properes de la persona afectada per 
informar-la de la situació i circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic. 

4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas que 
haguessin estat dutes a terme per agents de l'autoritat, aquestes n’informaran als 
serveis municipals corresponents, a fi que adoptin les mesures oportunes i, si 
s'escau, en facin el seguiment o, en el seu cas, posin l'assumpte en coneixement de 
l'autoritat o administració competent. 

 



 

 

 

Article 98. Mesures específiques a aplicar en el cas que les persones 
infractores siguin no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú  
 
1. Les persones infractores no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
que reconeguin la seva responsabilitat podran fer efectives immediatament, d'acord 
amb allò que es preveu l’article 104.2, les sancions de multa per l'import mínim que 
estigués establert en aquesta Ordenança. Quan l'Ordenança no fixi l'import mínim de 
la sanció que correspongui, la rebaixa serà pel setanta-cinc per cent del seu import 
màxim. 

2. Les persones denunciades no residents al terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
hauran de comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat denunciant, als efectes de 
notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i 
l'adreça d'on s'estan allotjats a la ciutat. Els agents de l'autoritat podran comprovar en 
tot moment si la direcció proporcionada per la persona infractora és la correcta. En el 
cas que aquesta identificació no fos possible, o no fos correcta la localització 
proporcionada, els agents de l'autoritat, a aquest objecte, podran requerir a la 
persona infractora que els acompanyi a dependències pròximes, en els termes i 
circumstàncies previstos l'article 111.4 d'aquesta Ordenança. 

3. Quan la persona infractora no acrediti la seva residència habitual en territori 
espanyol, l'agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de fer immediatament 
efectiva la sanció, en els termes previstos a l'apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta, 
l'òrgan competent, mitjançant acord motivat, adoptarà immediatament com a mesura 
cautelar l'ingrés d'una quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció 
econòmica prevista i, quan l'Ordenança no fixi l'import mínim de la mateixa, l'import 
mínim a aplicar en aquests casos serà del setanta-cinc 

per cent del seu màxim. Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter 
urgent a la direcció on aquella persona estigui allotjada a la ciutat o a la localitat 
corresponent. En el supòsit que no es procedeixi a l'ingrés d'aquesta quantitat, se 
l'advertirà, si s'escau, que podria incórrer en responsabilitat penal. 

4. En el cas que les persones denunciades no residents al terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú siguin estrangeres i no satisfacin la sanció en els termes descrits 
a l'apartat anterior, una vegada hagi finalitzat el procediment mitjançant resolució, es 
comunicarà a l'Ambaixada o Consolat corresponent i a la Delegació del Govern la 
infracció, la identitat de la persona infractora i la sanció que recaigui, als efectes 
oportuns. 

5. D'acord amb els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, i 8.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les actuacions en matèria de 
recaptació executiva dels ingressos de dret públic procedent de les sancions 
previstes en la present Ordenança, i que s'hagin d'efectuar fora del terme municipal, 
es regiran pel Conveni subscrit amb la Diputació de Barcelona sobre aquesta matèria 
o pels altres convenis que es puguin subscriure amb la resta d'Administracions 
Públiques. 

 
 
 



 

 

 

Article 99. Responsabilitat per conductes contràries a l'Ordenança comeses per 
menors d'edat 
 
1. D'acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de l’infant, i la  Llei  14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats en la 
Infància i l’Adolescència, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les 
autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment l'interès 
superior d'aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el 
dret dels menors a ser escoltats en tots aquells assumptes que els afectin i a què les 
seves opinions siguin tingudes en compte. 

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets 
de l'infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les 
sancions pecuniàries per mesures alternatives, com ara l’assistència a sessions 
formatives, prestacions en benefici de la comunitat, o qualsevol altre tipus d'activitat 
de caràcter cívic, en els termes previstos a l’acord plenari de 8 de maig de 2006 o el 
que el pugui substituir. 

Aquestes mesures s'adoptaran de manera motivada en funció del tipus d'infracció, i 
seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se 
sol·licitarà l'opinió dels pares o mares o persones tutores o guardadores, que serà 
vinculant. 

3. Els pares i mares, persones tutores o guardadores seran responsables civils 
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que 
depenguin d’ells. 

4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en una norma amb 
rang de llei, els pares i mares o persones tutores o guardadores seran també 
responsables directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d'edat, 
sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o negligència tot incloent-hi la simple 
inobservança. 

5. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació bàsica 
obligatòria (educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de 
l'edat de sis anys fins a la de setze. 

6. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors d’edat 
transitin o romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A aquest efecte, la 
Policia Local sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà quines són les circumstàncies i 
els motius pels quals no és al centre d'ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al 
centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o 
mares o persones tutores o guardadores i de l'autoritat educativa competent, que el 
menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar. 

7. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, es 
puguin acudir a la mediació per resoldre aquestes conductes, els pares i mares o 
persones  tutores o guardadores seran responsables de la permanència dels menors 
a la via pública i de la no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests 
casos, quan concorri culpa o negligència, els pares i mares o persones tutores o 
guardadores incorreran en una infracció lleu, i podran ser sancionats amb multa des 
de fins a 300 euros, o en el seu cas acceptar les mesures previstes a l'apartat 9 
d'aquest article. 



 

 

 

8. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d'un expedient sancionador o eventual 
imposició d'una sanció a un menor serà també notificada als seus pares o mares o 
persones tutores o guardadores. 

9. Els pares i mares o persones tutores o guardadores hauran d’assistir a les 
sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s'imposin 
com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses pels menors que 
depenguin d'ells. 

 
CAPÍTOL II Règim sancionador 
 
Article 100. Graduació de les sancions 
 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran per 
l'aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris 
de graduació següents: 

a)  La gravetat de la infracció. 
b)  L'existència d'intencionalitat. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència. 
e)  La reiteració. 
f)  La capacitat econòmica de la persona infractora. 
g)  La naturalesa dels béns o productes oferts al comerç ambulant no autoritzat 

regulat al capítol X del Títol II. 
h)  La naturalesa dels bens, productes, estris i residus en el cas de la secció 2a del 

capítol II relativa a la neteja i recollida selectiva de residus. 

2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una 
infracció d'aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució ferma. Hi ha reiteració 
quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions d'aquesta 
Ordenança o quan s'estan instruint altres procediments sancionadors per infraccions 
d'aquesta Ordenança. 

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el 
compliment de la sanció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el 
compliment de les normes infringides.  

4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no 
pecuniàries, siguin alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i 
durada es farà, també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i els criteris 
enunciats en els paràgrafs anteriors. 

 
Article 101. Responsabilitat de les infraccions 
 
En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes 
adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no sigui possible 
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la 
comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària. 
 



 

 

 

Article 102. Concurrència de sancions  
 
1. Incoat un procediment sancionador per dos o més fets constitutius d’infracció 
s’imposarà a la persona responsable les sancions corresponents a cada una d’elles. 

2. Quan un sol fet constitueixi dos o més infraccions, o quan una d’elles sigui el mitjà 
necessari per cometre l’altre, s’imposaran per a cadascuna de les infraccions les 
corresponents sancions en el seu grau mínim i, en el cas d’inexistència de grau 
mínim, les sancions no poden excedir de la quarta part del màxim establert per a 
cada supòsit. En tot cas, la suma de les sancions imposades no podrà ser inferior a la 
sanció més greu en el seu grau màxim. Altrament, si ho fos, s’imposarà aquesta. 

3. No obstant el que es preveu a l’apartat anterior, qui, en execució d’un pla 
preconcebut o aprofitant idèntica ocasió, realitzés una pluralitat d'accions o omissions 
que infringeixin el mateix precepte o preceptes d'igual o semblant naturalesa, serà 
sancionat com a autor d’una infracció continuada. Per a la imposició de les sancions 
s’aplicaran els següents criteris: 

a)  Quan les infraccions comeses es trobin tipificades per les pròpies ordenances 
municipals, la infracció continuada, si es tracta d’una infracció lleu, serà 
sancionada amb les sancions que corresponguin a les infraccions greus, i, si es 
tracta d’una infracció greu, amb les previstes per a les molt greus; en els dos 
casos les sancions s’imposaran en el tram que va des del seu límit mig al 
màxim. I si es tracta d’una infracció molt greu, s'imposarà el límit màxim de les 
sancions. 

b)  Altrament, si es tracta d’infraccions tipificades en la legislació sectorial, la 
infracció continuada serà sancionada amb les sancions més greus en el seu 
límit màxim, llevat que la legislació sectorial disposi un altre criteri. 

c)  Els anteriors criteris s’aplicaran sempre que les sancions imposades no 
excedeixin de la suma resultant de les sancions corresponents a cada una de 
les infraccions comeses. Si excedeix, s'imposarà l'esmentada suma. 

 
4. La comissió d'infraccions permanents, suposarà que es podrà iniciar un 
procediment sancionador independent i successiu per a cada vegada en què es 
detecti la comissió de fets infractors i imposar les corresponents sancions. 

5. Quan totes o algunes de les sancions corresponents a les diverses infraccions no 
es puguin complir simultàniament pels sancionats, se seguirà per al seu compliment 
successiu, i sempre que sigui possible, l’ordre de la seva respectiva gravetat, de 
major a menor. 

Article 103. Destinació de les multes imposades 
 
L'import dels ingressos de l'Ajuntament en virtut de les sancions imposades es 
destinarà a millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, 
l'espai urbà com a lloc de trobada i convivència. 
 
Article 104. Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 
 
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa, amb una reducció de la sanció al seu import 
mínim si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment sancionador. Quan 



 

 

 

l'Ordenança no fixi l'import mínim de la sanció que correspongui, la rebaixa serà pel 
setanta-cinc per cent del seu import màxim. 

2. Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l'import 
de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos de procediments 
abreujats, en la proposta de resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà 
del vint per cent de l'import de la sanció que aparegui en la proposta de resolució. 

3. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la terminació del 
procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 

4. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú implantarà un sistema de cobrament anticipat i 
immediat de multes i mesures provisionals amb les rebaixes pertinents a través d'un 
sistema automatitzat o de dispositius específics, sens perjudici que, en tot cas, el 
pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats financeres prèviament 
concertades.  

Article 105. Mesures alternatives a les sancions  
 
1. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promourà especialment la mediació i la 
resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat menys 
litigiosa, més responsable i cohesionada.   

2. Les mesures alternatives hauran de ser aplicades amb caràcter voluntari. L’òrgan 
competent per resoldre l’expedient sancionador podrà incorporar l’exigència de 
reclamació dels danys i perjudicis ocasionats, i per acord motivat, prèvia sol·licitud de 
la persona infractora o dels serveis socials competents, podrà reconduir el 
procediment sancionador al programa de mesures alternatives, sempre que la 
dimensió retributiva o el retorn educatiu, social o comunitari  de la conducta infractora 
sigui més eficaç a través d’aquesta via. Aquest programa inclourà a títol enunciatiu: la 
participació en sessions formatives, activitats cíviques o d’altres tipus en benefici de 
la comunitat, d’acord amb els criteris establerts per acord del Ple de l’ Ajuntament de 
8 de maig de 2006 o el que el pugui substituir, sense perjudici de les mesures que es 
puguin establir en d’altres ordenances sectorials.   

3. L’Ajuntament també podrà substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació 
econòmica dels danys i els perjudicis causats als bens de domini públic municipal per 
altres mesures equivalents en espècie consistents en la participació en sessions 
formatives, activitats cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi 
hagi consentiment previ de les persones interessades, tret que la llei imposés el seu 
caràcter obligatori, de conformitat a l’acord del Ple de l’Ajuntament de 8 de maig de 
2006 o el que el pugui substituir. En el cas que es produeixi aquesta substitució 
l’Ajuntament haurà de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la 
persona sancionada consisteixi en la reparació d’aquest mateix dany. 

4. Segons el tipus d’infracció, es valorarà la idoneïtat de proposar la mediació com a 
part de la mesura alternativa, sigui entre la ciutadania o bé essent l’Ajuntament una 
de les parts. Si és de caràcter privat, les possibles víctimes o persones afectades per 
les conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança seran convidades a 
participar del procés. 

5. L’Ajuntament vetllarà per la proporcionalitat entre la capacitat socioeducativa de la 
mesura i la valoració dels danys ocasionats. 



 

 

 

6. Segons la graduació de la infracció, la reincidència o la particularitat del cas, 
l’Ajuntament pot fer una valoració negativa i no permetre l’acolliment a la mesura de 
substitució.   

7. Si malgrat l’acceptació, la persona no realitza o no finalitza la mesura alternativa 
proposada, l’ Ajuntament exigirà el pagament de la sanció. 

8. Quan les persones infractores siguin menors, aquests seran cridats a comparèixer 
juntament amb els seus pares i mares, o persones tutores o guardadores, els quals 
hauran de donar l’autorització a la participació en el sistema de mesures alternatives. 
En aquests casos,  es tindrà una consideració especial atès que l’objectiu és prioritzar 
el caràcter educatiu de la mesura, oferint la possibilitat d’espais de reflexió del mal 
ocasionat i de les conseqüències de les seves accions, contribuint a la educació cap 
a un canvi d’actitud tant a nivell personal com comunitari. 

Article 106. Procediment sancionador  
 
1. La incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors per infraccions de 
la present Ordenança s’ajustarà a allò que determina el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència 
de la Generalitat o normativa que el substitueixi. 

2. En el cas de les infraccions que s’hagin de qualificar com a lleus, l’expedient 
sancionador es podrà instruir pel procediment abreujat, sempre que es tracti d’una 
infracció flagrant i els fets hagin estat recollits a l’acta corresponent o bé a la denúncia 
de l’autoritat competent. 

En aquest cas, un cop dictat l’acord d’iniciació, la persona instructora, a la vista de les 
actuacions practicades, formula proposta de resolució en la que s’han d’exposar els 
fets imputats a l’expedient, les infraccions que aquests puguin constituir, les sancions 
aplicables, l’autoritat competent per resoldre i la normativa que li atorga la 
competència. 

La proposta de resolució es notifica a les persones interessades, juntament amb 
l’acord d’iniciació i la indicació que es tracta d’un procediment abreujat, per tal que en 
el termini de 10 dies puguin proposar les proves de les quals intentin valer-se i 
al·legar el que considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos. 

Transcorregut el termini anterior i desprès de l’eventual pràctica de prova, la persona 
instructora, sense cap altre tràmit, eleva l’expedient a l’òrgan competent per resoldre. 

Article 107. Apreciació de delicte o falta  
 
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin constituir 
infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial que correspongui 
els antecedents necessaris de les actuacions practicades. 

2. En el cas d'identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la 
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d'expedients sancionadors pels 
mateixos fets, però la resolució definitiva de l'expedient només podrà produir-se quan 
sigui ferma la resolució recaiguda en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput 
el termini de prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat 
competent per imposar la sanció administrativa. 



 

 

 

3. La condemna o l'absolució penal dels fets no impedirà la sanció administrativa, si 
s'aprecia diversitat de fonament. 

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu 
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor mentre no 
recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats judicials, sense perjudici 
dels recursos que pugui interposar el presumpte infractor sobre l'establiment o 
vigència de les esmentades mesures provisionals. 

Article 108. Prescripció i caducitat 
 
La prescripció i la caducitat es regirà per la legislació administrativa sancionadora 
general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial. 
 
 
CAPÍTOL III - Reparació de danys 
 
Article 109. Reparació de danys 
 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment d'aquesta 
Ordenança no exonera la persona infractora de l'obligació de reparar els danys o 
perjudicis causats, llevat que aquesta se substitueixi per mesures  alternatives, 
d’acord amb l’article 105. 

2. Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, l'Administració 
municipal tramitarà per la via d'execució subsidiària l'obligació de rescabalament que 
procedeixi. 

 

CAPÍTOL IV - Mesures de policia administrativa  
 
Article 110. Ordres singulars de l'Alcalde o l'Alcaldessa per a l'aplicació de 
l'Ordenança 
 
1. L'Alcalde o l'Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les 
disposicions especials que s'escaiguin sobre capteniment a la via pública o el 
comportament de la ciutadania, per tal de fer complir la normativa en matèria de 
civisme i convivència ciutadana. 

2. Sens perjudici de la imposició de la sanció que en el seu cas correspongui, 
l'Alcalde o l'Alcaldessa podrà també requerir a les persones que siguin declarades 
responsables d'alguna de les conductes descrites en aquesta Ordenança que 
s'abstinguin en el futur de realitzar actuacions similars dintre del terme municipal. 

3. L'incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet esment en 
els apartats 1 i 2 d'aquest article serà sancionat en els termes previstos en aquesta 
Ordenança, sense perjudici que es pugui iniciar procediment penal per causa de 
desobediència. 

 
 
 



 

 

 

CAPÍTOL V - Mesures de policia administrativa directa  
 
Article 111. Mesures de policia administrativa directa 
 
1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de les 
disposicions previstes en aquesta Ordenança i, sens perjudici de procedir a denunciar 
aquelles conductes antijurídiques, podran requerir verbalment a les persones que no 
respectin les normes a cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que 
en cas de resistència poden incórrer en responsabilitat criminal per desobediència. 

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d'una pertorbació del civisme i la 
convivència ciutadana, un deteriorament de l'espai públic es requerirà a la persona 
causant que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan 
sigui possible. 

3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es disposa a 
l'apartat 1 d'aquest article, les persones infractores podran ser desallotjades, complint 
en tot cas amb el principi de proporcionalitat. 

4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els  agents de 
l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable que s'identifiqui. 

De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que ha comès 
una infracció, els agents de l'autoritat, podran requerir-la perquè, a l'objecte d'iniciar 
l'expedient sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències 
pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències 
d'identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant la 
persona infractora dels motius del requeriment d'acompanyament. 

5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la infracció de les 
normes que hagin originat la intervenció o requeriment dels agents de l'autoritat les 
conductes obstruccionistes tipificades a les lletres b) i c) de l'apartat 1 de l'article 95 
constitueixen una infracció independent, sancionades d'acord amb l'apartat 2 de 
l'esmentat article 95, tret que el fet sigui constitutiu de responsabilitat criminal, l cas 
en el qual es passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 

 
 
CAPÍTOL VI -  Mesures provisionals 
 
Article 112. Mesures provisionals 
 
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar les 
mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament del 
procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar el 
compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures podran consistir 
en qualsevol de les previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada 
cas, i hauran de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció. 

2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar també 
amb anterioritat a la iniciació de l'expedient sancionador. 



 

 

 

3. En matèria de mesures provisionals en els casos d'infraccions comeses per 
persones estrangeres no residents en el territori espanyol, s'hauran de tenir en 
compte les disposicions especials de procediment previstes a l'article 98.3 d'aquesta 
Ordenança.  

Article 113. Comisos 
  
1. A més dels supòsits en què així es preveu expressament en aquesta Ordenança, 
els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comissar els estris i el gènere objecte de 
la infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió, així com 
els diners, fruits o productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran 
sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del procediment 
sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen 
motivar el comís. 

2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec de la persona causant de les 
circumstàncies que l'han determinat. 

3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que 
sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de l'òrgan sancionador 
competent per a la resolució de l'expedient. Una vegada dictada resolució ferma i 
transcorreguts dos mesos sense que el titular hagi recuperat l'objecte es procedirà a 
la seva destrucció o els lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre amb 
finalitats socials. 

 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Única. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel 
règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció. 
 
 
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
 
Primera.  En relació amb determinades ordenances: 
 
1. Queda derogat i per tant s’aplicarà el règim de tipificacions i sancions de 
l’Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència, el supòsit establert 
en l’article 22 i 36.3. c. de l’Ordenança de Platges. 
 
2. Queden derogats i per tant s’aplicarà el règim de tipificacions i sancions de 
l’Ordenança  de mesures per fomentar el civisme i la convivència, els supòsits 
establerts en els articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 18.1, 25 b. c., 26.1,  de 
l’Ordenança de Neteja Viària. 
 
Segona.  Amb caire general: 
 
Queden derogades totes les disposicions contingudes a les ordenances municipals 
de Vilanova i la Geltrú que contradiguin la present Ordenança. 



 

 

 

 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. Es modifiquen els articles de les ordenances següents: 
 
1. Es modifica l’article 35 1 a. de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el 
sentit que la infracció lleu pel supòsit previst a l’article 32.1.f. serà fins a 300 euros. 

2. Es modifica l’article  35 1.b de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions en el 
sentit que la infracció greu pel supòsit previst a l’article 32 2.e. serà de 300,01 a 600 
euros, quan es tracti del supòsit previst a l’article 16 de l’esmentada Ordenança. 

3. Es modifica l’article 65.1 de l’Ordenança de tinença d’animals en el sentit que les 
infraccions lleus, greus i molt greus seran sancionades amb l’import de fins a 300 
euros, fins a 600 euros i fins a 3.000 euros, respectivament, en els supòsits descrits 
en els articles 12. 1.2.3., 18.1., 19. 1.2, 21.1.2.3.4.6,  22 .2, 23.1., 35. 

4. Es modifica l’article 37.2 de l’Ordenança d’ús de les platges de Vilanova i la Geltrú 
en el sentit que les infraccions lleus i greus seran sancionades amb l’import de fins a 
300 euros, i fins a 600 euros, respectivament, en els supòsits descrits en els articles 
36.4.i., 36.3.m., 36.3.n., respectivament. 

Segona. Procediment aplicable a les infraccions comeses en aplicació del Capítol 
XVI Circulació. El procediment aplicable a aquest tipus d’infraccions serà el previst a 
la normativa sectorial de circulació i supletòriament per les normes de procediment 
contemplades en aquesta ordenança.  
 
Tercera. Difusió de l'Ordenança.  
Tan bon punt sigui aprovada aquesta Ordenança serà publicada al web municipal i 
distribuïda àmpliament al conjunt d’entitats de la ciutat, centres educatius, agents 
socials i econòmics i d’altres.  
 
Quarta. Entrada en vigor.  
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir dels quinze dies hàbils posteriors a la 
seva publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
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1. Justificació 
 
El Pla d’Acció de Mesures de Foment del Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú vol ser el compromís municipal de treballar a favor de la convivència i la 
cohesió social, de la voluntat d’atendre les diferents realitats existents a la ciutat amb 
l’objectiu final que tots i totes ens hi sentim arrelats.  
 
La ciutat ha de ser concebuda no solament amb paràmetres i factors quantificables 
sinó com a constructora i transmissora de valors, d’espais de relació, del sentiment 
de pertinença a la comunitat. 
 
El  concepte de ciutadania, entès com a situació jurídica indispensable per gaudir de 
drets i deures, és el que permet construir una col·lectivitat inclusiva, amb interessos 
comuns. És en la mesura en què ens sentim ciutadania i que en formem part, que la 
nostra actitud és de respecte i d’acceptació de valors i normes de comportament 
comuns que faciliten la convivència.  
 
El Pla d’Acció de Mesures de Foment del Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú vol contribuir a enriquir i millorar la vida en comunitat a la nostra ciutat, 
promovent el civisme, la cultura del diàleg i la convivència entre la ciutadania i en l’ús 
de l’espai comú. Constitueix un recull de les accions que es desenvolupen des de 
diferents departaments i regidories amb aquest objectiu comú. 
 
Aquest Pla d’acció va també lligat a l’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme 
i la Convivència que té com a objectiu principal l’establiment d’un marc normatiu de 
convivència social i respecte mutu, que fomenti la cohesió social, les relacions 
respectuoses entre la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu, per tal que 
tothom pugui desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d’oci, de 
trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat 
d’expressions i de formes de vida diverses existents a la ciutat.   
 



 

 

 

El Pla d’acció així com l’Ordenança pretenen ser dues eines útils que permetin 
prevenir els conflictes al mateix temps que abordar-ne les conseqüències, per 
avançar cap a una ciutat on el diàleg i el respecte conformin part del comportament 
quotidià. En aquest sentit, ambdós preveuen l’impuls d’actuacions preventives, 
comunitàries, formatives, educadores i mediadores per promoure els valors de 
civisme i convivència a la ciutat, de prestació social necessària per atendre 
convenientment a aquelles persones que ho puguin necessitar i reparadores com a 
mesura alternativa al compliment de les sancions.  
 
 
2. Eixos d’intervenció 
 
Aquest Pla d’acció s’estructura en tres eixos d’intervenció o línies de treball que 
emmarquen els diferents objectius i accions concretes. 
 
 
 1. Prevenció i sensibilització.  
 
Actuacions preventives, comunitàries, formatives, educadores i mediadores per 
promoure  els valors del civisme i la convivència. 
 
 
 2. Atenció social. 
 
Actuacions de protecció social necessàries per atendre convenientment aquelles 
persones que ho puguin necessitar. 
 
 
 3. Acció restitutiva. 
 
Establiment d’un sistema sancionador que tingui com a eix principal la possibilitat de 
mesures alternatives al paper pecuniari de les sancions. 
 
 
 4. Objectius. 
 
Objectius generals: 
 

Fomentar el civisme, la cultura del diàleg i la convivència entre la ciutadania. 
Afavorir la cohesió social. 
Crear un marc normatiu que defineixi els fonaments del civisme i la convivència a 

la ciutat a través de l’Ordenança de Mesures per fomentar el Civisme i la 
Convivència. 

 
Objectius de cada eix: 
 
 Eix: Prevenció i sensibilització 
 

• Fomentar  el sentiment de pertinença i estima al nostre entorn. 



 

 

 

• Difondre els valors de civisme, respecte i cultura del diàleg.  
• Donar a conèixer els drets i deures, les normes i pautes de comportament 

comunes. 
• Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania, fent-la prendre consciència de 

la importància de l’aportació personal de cadascú en un espai compartit per 
tothom. 

 
 Eix: Atenció social 
 

• Atendre les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat o en 
procés d’explusió social. 

• Oferir eines per a la gestió pacífica dels conflictes. 
 
 Eix: Acció restitutiva 
 

• Sancionar les conductes incíviques que es produeixin a la ciutat. 
• Oferir la possibilitat de realitzar accions reparadores i educatives com a 

mesura alternativa al compliment de les sancions. 
 
 
 
4. Accions, cronologia i pressupost 
 
Per elaborar aquest epígraf s’han relacionat les accions i/o serveis que desenvolupen 
les diferents Regidories i Serveis municipals amb els tres eixos d’intervenció del Pla i 
els Títols i Capítols de l'’Ordenança de Mesures per Fomentar el Civisme i la 
Convivència. S’ha seguit l’ordre establert en aquesta Ordenança. 
 
Tanmateix algunes de les accions descrites poden estar ubicades en més d’un 
apartat ja que tenen relació amb diferents temàtiques de l’esmentada Ordenança. 
Quan això es produeix, el seu import només s’incorpora en el primer lloc on apareixen 
i queda assenyat, en els altres,  amb el símbol (*). 
 
Pel que fa a la previsió pressupostària de cada acció i/o servei està feta d’acord amb 
la proposta de pressupost de 2014. S’ha fet constar el cost corresponent al Capítol II. 
En aquells casos on no es reflecteix cap despesa és perquè es cobreix per Capítol I. 
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CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-CIVISME 
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IMPULSOR 
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SERVEIS 
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IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

FOMENT DEL CIVISME I 
CONVIVÈNCIA.  

CAPÍTOL III. TÍTOL I 

      

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Ara’munt. Accions 
per prevenir 
conductes 
incíviques amb 
joves a través de 
l’esport. 

Regidoria 
d’Esports i 
Regidoria 
de Serveis 
Socials 

Escoles on 
entrenen i el 
Consell 
Esportiu del 
Garraf 

D’octubre a 
maig 

18.000 € Si 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Jornada de JOC 
NET per tal d'evitar 
conductes 
incíviques en els 
equips i àrbitres.  

Regidoria 
d'Esports 

Escoles i 
professors 
d'educació 
física 

Anual Cobert per 
Capítol I 

SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

“Boca-Orella”. 
Programa 
d’activitats i 
dinamització 
d’estudiants de 
secundària.  

Regidoria 
de Joventut 

Alumnes i 
direccions 
dels Instituts  

Curs escolar 9.000€ 

 

SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

"Tarda oberta" per 
a joves a la 
informació sexual i 
afectiva a l’Oficina 
Jove del Garraf 

Regidoria 
de Joventut 

Salut Dijous tarda 

Anual 

4.800€ SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Assessoria sobre 
consum de 
Drogues per a 
joves de l’Oficina 
Jove 

Regidoria 
de Salut 

Joventut Anual 2.256€ SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

  

Campanya “De 
festa Respecta’t i 
Respecta”. 
Campanya 
informativa dels 
riscos associats a 
les festes i 
revetlles. 

Regidoria 
de Joventut 

Població 
juvenil 

Anual 1.000€ SI 
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Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Xerrades al PAE 
sobre Grafits i 
Tags. 
Sensibilització i 
informació. 

Regidoria 
de Joventut 

Via Pública 

Alumnes 
Instituts 

Curs 
Escolar 

500€ SI 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Organitzar un acte 
públic d’adhesió 
al Pla d’inclusió 
en que els agents 
politico-socials de la 
ciutat signin 
públicament la seva 
adhesió i 
col·laboració. 

 
VNG 
INCLUSIÓ 

 2014 Cobert 
Capítol I 

SI 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Borsa o xarxa de 
voluntariat social, 
en el marc de la 
Mesa d’Entitats 
Socials, que derivi 
persones 
interessades i 
promogui noves 
formes de 
voluntariat a la lluita 
contra l’exclusió 
social. 

 
VNG 
INCLUSIÓ 

Participació 

Mesa 
d’Entitats 
Socials 

2014 Cobert 
Capítol I 

Si 

 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Jornada anual de 
l'Exclusió Social al 
municipi. A més, 
organitzar cada any 
com a mínim una 
activitat conjunta de 
formació entre 
professionals 
municipals, no 
municipals i 
voluntariat i entitats 
del municipi al 
voltant de la 
inclusió social. 

 
VNG 
INCLUSIÓ 

 2014 1.500 € Si 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Mercat de segona 
mà i intercanvi. 
Foment d’actituds 
de sostenibilitat 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Serveis Viaris 
Serveis 
Socials 

Tres 
Mercats 
anuals; 
Març, Juny, 

3.351,54€ Si 
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amb els objectes 
domèstics de les 
llars. 

Desembre 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Compartir cotxe. 
Aplicatiu informàtic. 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Serveis Viaris  Anual 0€ - 

 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Flota de bicicletes 
municipals. 
Fomenta l’ús del 
transport sostenible 
entre els 
treballadors/es 
municipals. 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

 Anual 600€ Si 

Foment del civisme i 
convivència. Cap III  Títol I 

Fira Ambiental. 
Plataforma per 
donar a conèixer 
els avenços 
tecnològics que 
ajudin a tenir un 
consum més 
sostenible i per 
donar a conèixer 
altres productes 
que permeten 
accedir a unes 
vides més 
sostenibles i 
respectuoses amb 
el medi ambient. 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

 Juny 14.100€ Si 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

 

 

 

Projecte Oli 
reciclat a les 
escoles. L’alumnat 
de les escoles 
vilanovines 
col·laboren en el 
reciclatge de l’oli 
domèstic. El 
projecte treballa en 
tres línies: Social, 
Educació ambiental 
escolars, reducció 
de l’impacte 
ambiental 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Educació Anual 817€ SI 
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Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I. 

 

CRIA Centre de 
Recursos i 
Informació 
Ambiental. Centre 
destinat a promoure 
activitats 
relacionades amb 
l’educació 
ambiental i facilitar 
la implantació de 
tecnologies 
sostenibles a la 
ciutat. 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Educació Anual Cobert 
Capítol I 

SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Tallers de 
sexualitat i 
afectivitat.  

Adreçat a 5è i 6è 
primària  

 

Regidoria 
de Salut 

Educació 

Salut, 

Convivència i 
Equitat 

Escoles, 
Instituts 

Curs escolar 540€ SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

 

 

Tallers de 
sexualitat i 
afectivitat. 
Aprofundir sobre 
aspectes de les 
relacions 
afectivosexual, 
abordar els 
estereotips sexuals 
i de gènere, 
promoure les 
relacions afectives 
igualitàries entre les 
noies i els nois, 
basades en el 
respecte i el 
reconeixement de 
l’autonomia i la cura 
de l’altre, prevenint 
les relacions 
abusives. Adreçat 
a: Educació 
secundària 3r, 4rt, 
ESO, 1r i 2n de 
Batxillerat. 

Regidoria 
de Salut 

 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Educació 

Salut 

Educació 

Escoles, 
Instituts 

Curs 
Escolar 

4.384 € 

 

 

 

Sí 
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Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

 

Taller al voltant de 
la diversitat de 
rols a la llar : "A 
casa, qui fa què?". 
Reflexió al voltant 
de la construcció de 
les desigualtats de 
gènere; introduir els 
conceptes 
d’igualtat, equitat, 
sexe, gènere, 
corresponsabilitat i 
cura, en resum 
afavorir una mirada 
de cooperació en el 
repartiment de les 
tasques 
domèstiques i de 
cura. Adreçat a 
infants de 1r i 2n 
Educació primària. 

 

 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Educació 

Escoles 
Instituts 

Curs 
Escolar 

Cobert 
Capítol I 

SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

 

Taller :" I jo què hi 
puc fer? Taller al 
voltant del civisme i 
la convivència", 
adreçat a Educació 
Secundària (2n i 3r 
d’ESO, PQPI) i/o 
altres col·lectius.  

Taller: "Vols saber 
com sóc?" Taller 
sobre la incidència 
dels prejudicis en 
les relacions. 
Adreçat a Educació 
Secundària (3r 
d’ESO, PQPI) i/o 
altres col·lectius.  

Taller:"Per què em 
tractes així? Què 
saps de mi? 
"Taller sobre la 
diversitat i la 
discriminació. 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Educació 
Escoles, 
Instituts 

Curs 
Escolar 

2.800€ SI 
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Adreçat a Educació 
Secundària (3r 
d’ESO, PQPI) i/o 
altres col·lectius. 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

 

Taller: "El món a 
VNG. Mosaic de 
cultures". Reflexió 
al voltant dels 
moviments de 
població, les seves 
motivacions, 
provinents de 
conflictes, la 
manera com la 
trobada de diferents 
cultures i formes de 
viure es 
transformen  
constantment, en 
una nova. Adreçat: 
3r ESO, Ed. 
Secundària 4rt 
ESO. 

Taller: "Una 
mirada a la 
llibertat de 
consciència des 
de la laïcitat Taller 
diversitat de 
religions". A la 
societat conviuen 
cada vegada 
persones de més 
ètnies, cultures, 
creences, 
conviccions i 
religions diferents 
que comparteixen 
la necessitat 
d’explicar i 
interpretar el món 
que ens envolta. 
Mostrar com poden  
conviure des del 
respecte i 
reconeixement 
mutu les creences, 
religions i 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Educació 
Escoles, 
Instituts 
Entitats 

Curs 
Escolar 

Cobert per 
Capítol I 

SI 
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conviccions 
presents a la ciutat. 
Adreçat: 3r ESO, 
Ed. Secundària 4rt 
ESO. 

 

 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Taller: "La 
Mediació i la 
Gestió de les 
emocions en el 
conflicte". Taller 
que pretén que 
l’alumnat aprengui 
a detectar les 
situacions 
conflictives que 
puguin sorgir en la 
quotidianitat dels 
centres i conèixer 
les possibles 
formes de gestió de 
les mateixes. Es 
tracta de dotar 
l’alumnat de 
diferents tècniques i 
eines inscrites dins 
l’àmbit de la gestió 
alternativa. 
 
Suport a la creació 
i seguiment 
d’equips 
d’alumnat 
mediador. 
Crear/consolidar en 
els centres de 
secundària un 
equip d’alumnat 
mediador que 
gestioni els 
conflictes que es 
produeixin al 
centre. Adreça a 
secundària, 
batxillerat 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Educació 

Escoles, 
Instituts 

Curs 
Escolar 

Cobert pel 
Servei de 
Mediació. 

Vegeu 
Fitxa 
d'Atenció 
Social 

SI 

Foment del civisme i Tallers: “El nostre Regidoria  Setembre- 2.000€ SÍ 
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convivència . Cap III  Títol I ajuntament” Es 
treballa en grup 
sobre el civisme i 
es realitza el Ple 
amb els infants 
donant a conèixer 
el funcionament del 
sistema democràtic. 
Adreçat a infants de 
infants de 4rt i 6è 
de primària. 

Participació 
Ciutadana 

Abril 

 

  

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Tallers: “La 
memòria del 
futur”. Treballar la 
tolerància i el 
respecte vers les 
persones grans. 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

 Curs escolar 

 

Cobert per 
Capítol I 

SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Tallers: 
“Reacciona". 
Sensibilització  
educativa  que 
pretén promoure la 
reflexió crítica i la 
implicació de la 
joventut en el 
compromís cívic en 
la lluita contra la 
pobresa utilitzant 
com a eina un taller  
de cinema. 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

 Curs escolar 14.000€ SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Projecte “Missives 
entre 
generacions”. 
Intercanvi entre 
infants i persones 
grans de centres 
residencials de la 
vila. 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

 Curs 
Escolar 

Personal  

140€ 

Sí 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Treball amb la 
ciutadania al 

Regidoria 
de 

 Anual 1.000€ Sí 
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 voltant dels Drets 
Humans 

 

Participació 
Ciutadana 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Dia Internacional 
dels Drets dels 
Infants. 
Commemoració 
d'aquesta diada. 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

Educació 

Escoles 

Esplais 

Novembre 1.000€ Sí 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Col·laboració 
entre els 
directors/es de la 
Xarxa 
d’equipaments i 
els policies de 
barri 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

Xarxa 
Centres 
Cívics, 
Associacions 
de Veïns 

Tot l’any Cobert per 
Capítol I i 
en part per 
Capítol II 
(direcció 
dels 
centres 
cívics) 

Sí 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Cartelleres a les 
platges sobre: l’ús 
racional de l’aigua 
de les dutxes i 
banys, prohibició 
animals, recollida 
selectiva, 
recomanacions 
sobre la conducta a 
tenir a la platja per 
no destorbar al 
veïnat. 

Regidoria 
de Serveis 
Viaris i 
Mobilitat 

 De l’1 de 
maig al 30 
de setembre 

4.210,80€ SI 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Pati Obert. 
Projecte que ofereix 
les zones de joc i 
pistes esportives de 
diverses escoles, 
fora del calendari 
lectiu, per a que la 
ciutadania en faci 
ús. 

 

Educació Participació 
Ciutadana, 
Esports, 
Joventut, 
Convivència 

 

Anual 5.500€ Sí 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

La ciutadania pot 
presentar 
suggeriments, 

Oficina 
d’Atenció 

Tots els 
departaments 

Permanent Cobert 
Capítol I 

SÍ 
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 queixes etc 
mitjançant: 

Queixa oral de 
petites 
incidències en la 
Via Pública.  

Carpeta 
Ciutadana: L’escrit 
de la persona  es 
gestiona 
directament des del 
servei 
responsable/destin
atari. 

Instància 
específica en què 
el/la ciutadà/na fa 
la queixa. Es deriva 
al 
servei/departament 
responsable. 

Mail a 
atencio@vilanova.
cat en què el/la 
ciutadà/na fa la 
queixa. Es deriva al 
servei/departament 
responsable.  

 

Ciutadana 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

Visites als barris 
amb les AV per 
comentar i 
canalitzar conflictes 
a la via pública. 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

Xarxa 
Centres 
Cívics, 
Associacions 
de Veïns 

Tot l’any Cobert per 
Capítol I 

SÍ 

Foment del civisme i 
convivència . Cap III  Títol I 

 

Agents Cívics. Article 93. 
Capítol  I, Títol III 

 

 

En el marc del 
projecte: VNG 
CASA TEVA!: 

- Dos Agents 
Cíviques, amb 
tasques de: 
Sensibilitzar a la 
ciutadania per 
promoure 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Via Pública, 
Policia Local, 
Joventut, 
Educació, 
Servei de 
Mediació, 
Medi 
Ambient, 

Altres 

Gener a 
juny 2014 

Pla 
d’Ocupació 

1.000€ 

 

 

 

 

SI  
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CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-CIVISME 
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ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

conductes cíviques 
en l’ús de l’espai 
públic; donar a 
conèixer la 
normativa municipal 
en matèria de 
civisme i 
convivència; 
proposar i dur a 
terme accions 
(xerrades, tallers...) 
adreçades a grups 
o col·lectius  per 
afavorir la 
corresponsabilitat 
en l’ús de l’espai 
públic i vetllar per la 
comptabilització de 
l’oci i el dret al 
descans en zones 
determinades 
durant les nits del 
cap de setmana. 

Premi al Civisme. 
Creació d’un 
concurs que 
promogui els valors 
de la convivència i 
el civisme entre la 
joventut vilanovina.  

Difusió de 
l'Ordenança de 
Mesures per 
fomentar el 
Civisme i la 
Convivència a la 
ciutat. 

 

departaments 

 

 

 

 

 

 

ORGANITZACIÓ ACTES A 
L’ESPAI PÚBLIC. 
CAPÍTOL IV TÍTOL I 

      

Organitz. actes a l’espai 
públic. Capítol IV Títol I 

 

Aplicació del 
Protocol d’ús de la 
Nau del 
Ferrocarril. Donar 
compliment  al 

Regidoria 
de Joventut 

Entitats 
Juvenils 

Anual 9.000 € SI 
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ALTRES 
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IMPLICATS 
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TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

respecte pels 
horaris de 
tancament 
d’establiments i 
respecte veïns. 
Limitació de so als 
actes a la Nau 

Organitz. Actes a l’espai 
públic. Capítol IV Títol I.  

 

Curs de 
dispensació 
responsable 
d’alcohol. 
Formació per a 
membres d’entitats 
que organitzen 
festes amb barres i 
alcohol 

Regidoria 
de Joventut 

Membres 
entitats 
juvenils 

Anual 250€ SI 

Organitz. Actes a l’espai 
públic. Capítol IV Títol I.  

 

Aplicació de 
Mesures de 
contenció del so 
en els concerts 
organitzats per les 
entitats juvenils a la 
Nau del Ferrocarril 

Regidoria 
de Joventut 

Entitats 
juvenils i 
altres 

Anual  2.000€ SI 

Organitz. Actes a l’espai 
públic. Capítol IV Títol I.  

 

Campanya “De 
festa Respecta’t i 
Respecta”. 
Campanya 
informativa dels 
riscos associats a 
les festes i 
revetlles. 

 

 

Regidoria 
de Joventut 

Població 
juvenil 

Anual (*) SI 

ATEMPTATS CONTRA LA 
DIGNITAT DE LES 
PERSONES. CAPÍTOL I 
TÍTOL  II 

      

Atemptat contra la dignitat 
de les persones. Cap I Títol 
II 

 

Tallers de 
sexualitat i 
afectivitat.,  

 

Regidoria 
de Salut 

Servei de 
Convivència 

Educació 

Salut 

Educació 

Escoles, 

Curs 
Escolar 

(*) Sí 
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SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 
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TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

i Equitat Instituts 

Atemptat contra la dignitat 
de les persones. Cap I Títol 
II 

 

Taller: "El món a 
VNG. Mosaic de 
cultures".  

Taller: "Una 
mirada a la 
llibertat de 
consciència des 
de la laïcitat”. 

 

Servei de 
Convivència 
i Equitat 

Educació 
Escoles, 
Instituts 

Curs 
Escolar 

(*) SI 

Atemptat contra la dignitat 
de les persones. Cap I Títol 
II 

 

Treball amb la 
ciutadania al 
voltant dels Drets 
Humans 

 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

 Anual (*) Sí 

Atemptat contra la dignitat 
de les persones. Cap I Títol 
II 

 

Dia Internacional 
dels Drets dels 
Infants. 
Commemoració 
d'aquesta diada. 

 

 

Regidoria 
de 
Participació 
Ciutadana 

Educació 

Escoles 

Esplais 

Novembre (*) Sí 

DEGRADACIÓ VISUAL 
DE L'ENTORN. CAPÍTOL 
II TÍTOL II. 

      

Pintades i altres 
expressions gràfiques.  
Secció 1a. Cap II Títol  II  

Xerrades al PAE 
sobre Grafits i 
Tags. 
Sensibilització i 
informació. 

Regidoria 
de Joventut 

Via Pública 

Alumnes 
Instituts 

Curs 
Escolar 

(*) SI 

Pintades i altres 
expressions gràfiques.  
Secció 1a. Cap II Títol  II 

Catàleg de murs. 
Projecte per 
alliberar i 
estructurar un 
circuit “legal” per fer 
grafits a la ciutat 

Regidoria 
de Joventut 

Serveis 
Socials 

Anual 4.000€ SI 
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IMPULSOR 
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CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

Neteja i recollida residus.  
Secció 2a. Cap II Títol  II 

 

CRIA Centre de 
Recursos i 
Informació 
Ambiental.  

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Educació Anual (*) SI 

Neteja i recollida residus.  
Secció 2a. Cap II Títol  II 

 

Agenda 21 
Escolar. Educació 
Ambiental adreçada 
a l’alumnat de les 
escoles de Vilanova 
i la Geltrú 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Educació Curs escolar  16.955€ Si 

Neteja i recollida de 
residus. Secció 2a. Cap II 
Títol II 

Pla d’actuació 
Dijous Gras. 
Treball transversal 
amb la participació 
de diferents 
regidories i la FAC 
per tal de realitzar 
un pla d’actuació 
per tal de garantir el 
bon funcionament 
de la Merengada. 

Regidoria 
de Cultura 

Educació, 
Comunicació, 
Comerç i 
Consum, 
Policia, 
Joventut, 
FAC 

Període 
Carnaval 

Cobert per 
Capítol I 

SI 

Neteja i recollida residus.  
Secció 2a. Cap II Títol  II 

Publicació del BAN 
DELS OUS per 
Dijous Gras  

Regidoria de 
Comunicació 

Educació, 
Comunicació, 
Comerç i 
Consum, 
Policia, 
Joventut, 
FAC 

Període 
Carnaval 

1.817€ 

 

Si 

 

Neteja i recollida residus.  
Secció 2a. Cap II Títol  II 

Campanya 
Civisme dia de la 
Merengada 

Regidoria 
de Joventut 

Educació, 
Comunicació, 
Comerç i 
Consum, 
Policia, 
Joventut, 
FAC 

Anual 500€ SI 

JOCS.  

CAPÍTOL IV. TÍTOL II 

      

Jocs. Capítol IV. Títol II 

 

Pati Obert.  

 

Educació Participació 
Ciutadana, 
Esports, 
Joventut, 
Convivència 

Anual (*) Sí 
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CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-CIVISME 

 

ACCIONS SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

 

Jocs. Capítol IV. Títol II 

 

Senyalització en 
espais públics 
relacionades amb 
el civisme. Ex. 
Prohibició patins. 
Es pretén eliminar 
les prohibicions 
existents quan a 
senyalització 
vertical 
relacionades amb 
els monopatí, joc de 
pilota.... per 
incrementar la 
pedagogia i el 
civisme per tal 
d’aconseguir  una 
convivència en 
aquests espais 
públics compartint  
les zones d’esbarjo 
i de descans. 
S’inclourà 
senyalització 
informativa segons 
indicacions 
d’aquest capítol  en 
detriment de la 
prohibitiva. 

Servei de 
Mobilitat 

Convivència 
Serveis Viaris  
i Mobilitat 

Mediació  

Participació 

Associació de  
veïns 

Anual 1.000€ SI 

CONSUM DE BEGUDES 
ALCOHÒLIQUES. 
CAPÍTOL VIII. TÍTOL II 

      

Consum de begudes 
alcohòliques.  

Capítol VIII. Títol II 

Curs de 
dispensació 
responsable 
d’alcohol.  

 

Regidoria 
de Joventut 

Membres 
entitats 
juvenils 

Anual (*) SI 

Consum de begudes 
alcohòliques.  

Capítol VIII. Títol II 

Servei 
d’assessorament 
familiar sobre 
alcohol i altres 
drogues  

Regidoria 
de Salut 

Pla Local de 
prevenció 
Drogues Cap 
Jaume I CAPI 
Baix-a-mar.  

Gener a 
desembre 
2014 

3.384€ SI 
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DIRECTE 
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PREVIST 
PRESS. 
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Consum de begudes 
alcohòliques.  

Capítol VIII. Títol II 

  

Campanya “De 
festa Respecta’t i 
Respecta”. 

Regidoria 
de Joventut 

 

Població 
juvenil 

Anual (*) SI 

CONSUM DE DROGUES, 
ESTUPEFAENTS O 
SUBSTÀNCIES 
PSICOTRÒPIQUES. 
CAPÍTOL IX TÍTOL II 

      

Consum de drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicotròpiques. Capítol IX. 
Títol II 

Tallers de 
prevenció del 
consum de 
drogues a 
secundària i 
batxillerat 

Regidoria 
de Salut 

Pla Local de 
prevenció en 
drogues, 
Oficina Jove,  
Instituts,  
cicles 
formatius  

Curs escolar  2.520€ SI 

Consum de drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicotròpiques. Capítol IX. 
Títol II 

Tallers de 
prevenció del 
consum de 
drogues amb 
grups de risc  

Regidoria 
de Salut 

Pla Local de 
prevenció en 
drogues, 
Oficina Jove,  

Curs escolar  360€ SI 

Consum de drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicotròpiques.  

Capítol IX. Títol II 

Xerrada: "A casa 
també parlem 
sobre Drogues " 

Regidoria 
de Salut 

Pla Local de 
prevenció en 
drogues, 
Oficina Jove, 
centres 
educatius de 
primària i 
secundària  

Curs escolar  288€ SI 

Consum de drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicotròpiques.  

Capítol IX. Títol II 

Servei 
d’assessorament 
familiar sobre 
alcohol i altres 
drogues  

Regidoria 
de Salut 

 

 

 

Pla Local de 
prevenció 
Drogues Cap 
Jaume I  
CAPI Baix-a-
mar.  

Gener a 
desembre 
2014 

(*) SI 

Consum de drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicotròpiques.  

Capítol IX. Títol II 

Assessoria sobre 
consum de 
Drogues per a 
joves de l’Oficina 
Jove 

Regidoria 
de Salut 

Regidoria de 
Joventut 

 

 

Anual (*) SI 
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DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA. CAPÍTOL XIV. 
TÍTOL II 

      

Contaminació acústica. 
Capítol XIV. Titol II 

Aplicació Protocol 
d’ús de la Nau del 
ferrocarril.  

Regidoria 
de Joventut 

Entitats 
Juvenils 

Anual (*) SI 

Contaminació acústica. 
Capítol XIV. Títol II 

Curs de 
dispensació 
responsable 
d’alcohol.  

Regidoria 
de Joventut 

Membres 
entitats 
juvenils 

Anual (*) SI 

Contaminació acústica. 
Capítol XIV. Títol II 

 

Aplicació de 
Mesures de 
contenció del so 
en els concerts 
organitzats per les 
entitats juvenils a la 
Nau del Ferrocarril 

 

Regidoria 
de Joventut 

Entitats 
juvenils i 
altres 

Anual (*) SI 

 Contaminació acústica. 
Capítol XIV. Títol II 

 

Campanya “De 
festa Respecta’t i 
Respecta”. 
Campanya 
informativa dels 
riscos associats a 
les festes i 
revetlles. 

Regidoria 
de Joventut 

Població 
juvenil 

Anual (*) SI 

TINENÇA D'ANIMALS. 
CAPÍTOL XV. TÍTOL II 

      

Tinença animals.  

Capítol XV. Títol II 

 

 

 

Festa de l’animal. 
Fira que pretén 
conscienciar sobre 
el comportament 
cívic amb els 
animals i treballar 
per a una tinença 
responsable 
d’animals. Intenta 
trobar persones que 
adoptin animals 
abandonats i ser 
plataforma per a 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

 Octubre 4.620€ Si 
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ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

entitats de la ciutat 
que treballen per 
als animals. 

Tinença animals. Cap. XV. 
Títol II 

Fomentar la 
tinença 
responsable dels 
animals de 
companyia. 
Protecció, defensa 
dels animals. 
Garantir condicions 
sanitàries i 
higièniques. 
Regular mesures 
que garanteixen 
una convivència 
saludable entre els 
animals i les 
persones. Evitar 
molèsties 
provocades pels 
gats urbans amb la 
creació de colònies 
controlades de 
gats. Recollida i 
gestió d’animals 
perduts o 
abandonats a la via 
pública. 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Servei de 
Mesures 
Alternatives 

Servei de 
Mediació  

Unitat 
d’Expedients 
Sancionadors 

Policia Local 

Anual CAAD de 
la Manco-
munitat: 
97.211,22 
euros 

Si 

Tinença animals. Cap. XV. 
Títol II 

 

CRIA Centre de 
Recursos i 
Informació 
Ambiental.  

 

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Regidoria 
d’Educació 

Anual (*) SI 

Neteja i recollida residus.  
Secció 2a. Cap II Títol  II 

 

Agenda 21 
Escolar.  

Regidoria 
de Medi 
Ambient 

Educació Curs escolar  (*) Si 

Tinença animals. Cap. XV. 
Títol II 

Campanya sobre 
l’ordenança de 
tinença d’animals 

 

Regidoria de 
Comunicació 

Medi Ambient Gener 2014 1.646€ Si 
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PRESS. 
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CIRCULACIÓ. CAPÍTOL 
XVI. TÍTOL II 

      

Circulació. Capítol  XVI. 
Títol II 

Campanya 
d’Educació Viària. 
La policia local 
realitza activitats a 
infants de 2, 4rt i 6è 
de primària i 3r 
d’ESO i a cicles 
formatiu. Així com 
també xerrades a 
les AMPES 

 

Servei de 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

 Octubre a 
maig  

 

Cobert 
Capítol I 

SI 

Circulació. Capítol  XVI. 
Títol II 

Parc infantil de 
transit. Cloenda del 
curs d’educació 
viària. Jornada al 
parc infantil de 
trànsit. 

 

Servei de 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

 Octubre a 
maig  

 

Cobert 
Capítol I 

SI 

Circulació. Capítol  XVI. 
Títol II 

Campanya 
d’Educació Viària. 
Activitats a infants 
de 2n, 4rt i 6è de 
primària i 3r d’ESO i 
a cicles formatius.  

Xerrades a les 
AMPES. 

Servei de 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

 Entre 
octubre i 
maig 

Cobert 
Capítol I 

SI 

Circulació. Capítol  XVI. 
Títol II 

Senyalització en 
espais públics 
relacionades amb el 
civisme. Ex. 
Prohibició patins. 
Es pretén eliminar 
les prohibicions 
existents quan a 
senyalització 
vertical 
relacionades amb 
els monopatí, joc de 
pilota.... per 
incrementar la 
pedagogia i el 

Servei de 
Mobilitat 

Convivència  

Mediació  

Participació 

 Associació 
de  veïns 

Anual (*) SI 



 

 

 

EIX / LÍNIA DE TREBALL: PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-CIVISME 

 

ACCIONS SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
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TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 
2014 

SI/NO 

civisme per tal 
d’aconseguir  una 
convivència en 
aquests espais 
públics compartint  
les zones d’esbarjo 
i de descans. 
S’inclourà 
senyalització 
informativa segons 
indicacions d’ 
aquest capítol  en 
detriment de la 
prohibitiva. 

Circulació. Capítol  XVI. 
Títol II 

 

Setmana de la 
mobilitat: Sessions 
a les escoles per a 
donar a conèixer el 
bus urbà 

Servei de 
Mobilitat 

Voluntariat Del 22 al 28 
de setembre 
2014 

400€ SÍ 

 
(*) Aquesta acció està inclosa en altres capítols de l'Ordenança. El seu import només s'incorpora una vegada, en 
el primer lloc. 

 

 EIX / LÍNIA DE TREBALL: ATENCIÓ SOCIAL  
 

CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-

CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

 SERVEIS 
SOCIALS 

     

Conductes que adopten 
formes de mendicitat 
coercitiva  

Títol II. Capítol V –. 
Article 39. Intervencions 
específiques 

Atenció de les 
persones a 
través del 
Servei de 
Primera Acollida 
i del servei de 
tractament  
social 

Servei prelaboral 

Programa 
d’ajuts 

Regidoria 
de Serveis 
socials 

 Permanent Segons el 
pressupost 
previst per 
aquestes 
accions 
permanents 

SI 
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CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-

CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

econòmics 

Conductes que adopten 
formes de mendicitat 
coercitiva.  

Títol II. Capítol V.  Article 
39. Intervencions 
específiques 

Suport a la 
Mesa d’entitats 
socials de 
Vilanova i la 
Geltrú 

Subvencions a 
les entitats 
socials de la 
ciutat que 
presten serveis 
d’atenció social 

 
Regidoria 
de Serveis 
socials 

Mesa d’entitats 
socials de VNG 

 
Permanent 

Segons el 
pressupost 
previst per 
aquestes 
accions 
permanents 

 
SI 

Oferiment i demanda de 
serveis sexuals  

Títol II. Capítol VI-. 
Article 43. Intervencions 
específiques  

 

Atenció de les 
persones a 
través del 
Servei de 
Primera Acollida 
i del servei de 
tractament 
social 

Servei 
Prelaboral 

Programa 
d’ajuts 
econòmics 

Regidoria 
de Serveis 
socials 

IMET Permanent Segons el 
pressupost 
previst per 
aquestes 
accions 
permanents 

SI 

Títol III. Disposicions 
comunes sobre el règim 
sancionador. Capítol I. 
Article 97. Mesures de 
caràcter social. 

Atenció de les 
persones a 
través del 
Servei de 
Primera Acollida 
i del servei de 
tractament  
social 

Regidoria 
de Serveis 
socials 

 Permanent Segons el 
pressupost 
previst per 
aquestes 
accions 
permanents 

SI 

Títol III. Disposicions 
comunes sobre el règim 
sancionador Capítol I. 
Article 99. 
Responsabilitat per 
conductes contràries a 
l'Ordenança comeses per 
menors d'edat 

Atenció de les 
persones a 
través del 
Servei de 1a. 
Acollida i del 
servei de 
tractament  
social 

Pla d’absentisme 
escolar 

Regidoria 
de Serveis 
socials 

IMET, Policia 
Local, 
Departament 
d’Ensenyam. de 
la Generalitat 

 

Permanent Segons el 
pressupost 
previst per 
aquestes 
accions 
permanents 

SI 



 

 

 

 EIX / LÍNIA DE TREBALL: ATENCIÓ SOCIAL  
 

CAPÍTOL ORDENANÇA 
CONVIVÈNCIA-

CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

 SERVEI DE 
MEDIACIÓ 

     

Article 105. Capítol II. 
Règim Sancionador. Títol 
III 

 Disposicions comuns  
sobre règim sancionador  
i altres mesures 
d'aplicació 

Servei de 
Mediació. El 
Servei de 
Mediació és 
concep com un 
espai de suport 
per resoldre els 
conflictes que 
es produeixen 
en 
l’entorn quotidià: 
entre veïns i 
veïnes,b dins de 
la família, en els 
centres escolars 
i en el marc de 
la comunitat: ús 
d’espais públics, 
discrepàncies 
entre col·lectius. 

Servei de 
Convivènci
a i Equitat 

Treball amb 
totes les 
Regidories i 
Serves 
municipals 

Permanent 63.882€ SÍ 

 
 
 
 
 

EIX / LÍNIA DE TREBALL: ACCIÓ RESTITUTIVA 
 

CAPÍTOL 
ORDENANÇA 

CONVIVÈNCIA-
CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

 UNITAT DE 
GESTIÓ 
D’EXPEDIENTS 
SANCIONADORS 
 

     

TÍTOL III- Disposicions 
comunes sobre règim 
sancionador i altres 
mesures d’aplicació 
 

Unitat de Gestió 
d'Expedients 
Sancionadors. 
Gestió dels 
Expedients 

Unitat de 
Servei 
expedients 
Sancionadors 

Tots els 
departaments 
municipals 

Permanent Cobert pel 
Capítol I 

SI 



 

 

 

EIX / LÍNIA DE TREBALL: ACCIÓ RESTITUTIVA 
 

CAPÍTOL 
ORDENANÇA 

CONVIVÈNCIA-
CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

Sancionadors 
derivats de  
l’aplicació de 
l’Ordenança per 
fomentar el 
civisme i la 
convivència 

 RECLAMACIÓ 
DE DANYS AL 
PATRIMONI 
MUNICIPAL 

     

TÍTOL III. Disposicions 
comuns sobre règim 
sancionador i altres 
mesures d'aplicació 
CAPÍTOL III - 
Reparació de danys. 
Article 109. Reparació 
de danys 

Reclamació als 
Danys al 
Patrimoni 
Municipal 

Serveis 
Jurídics de 
Via Públic 

Tots els 
departaments 
municipals 

Permanent Cobert pel 
Capítol I 

SI 

 POLICIA LOCAL      

TÍTOL III. Disposicions 
comuns sobre règim 
sancionador i altres 
mesures d'aplicació 
 
CAPÍTOL I- 
Disposicions generals.  
Article 92. Funcions de 
la Policia Local.-  
 
 

Policia Local 
En la seva 
condició de policia 
administrativa, el 
servei de la Policia 
Local és 
l’encarregat de 
vetllar pel 
compliment 
d'aquesta 
Ordenança. Les 
seves actuacions 
es fonamenten en 
la prevenció, la 
participació i la 
implicació dels 
diferents  Serveis 
Públics i de la 
Societat Civil i si 
escau, tramita les 
denúncies de les 
infraccions, 
recepciona  
denúncies de la 
ciutadania sobre 
les conductes que 

Regidoria de 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

Unitat de 
Tramitació 
Expedients 
Sancionadors 
Salut i 
Serveis 
Socials 
Servei de 
Mesures 
Alternatives 

Permanent Cobert per 
Capítol I 

SI 



 

 

 

EIX / LÍNIA DE TREBALL: ACCIÓ RESTITUTIVA 
 

CAPÍTOL 
ORDENANÇA 

CONVIVÈNCIA-
CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

hi siguin 
contràries, i 
adopta, en el seu 
cas, les  altres 
mesures 
d'aplicació 
previstes a 
l’Ordenança. 
(intervencions  
específiques) 
 

 SERVEI DE 
MESURES 
ALTERNATIVES 

     

  
CAPÍTOL II    Règim 
sancionador 
 
Article 105. Mesures 
alternatives a les 
sancions  
 

 
El Servei de 
Mesures 
Alternatives és 
un servei que 
ofereix a les 
ciutadanes i als 
ciutadans de 
Vilanova i la 
Geltrú la 
possibilitat de 
substituir 
voluntàriament 
determinades 
sancions per 
activitats d’utilitat 
pública, amb 
interès social i de 
valor educatiu. 

Àmbits en els que 
es treballa: 

- Consum i tinença 
de cànnabis a la 
via pública: 
programa educatiu 
individualitzat. 
Col·laboració amb 
el Pla local de 
Prevenció de 
drogues 

- Pintades a la via 
pública: reparació 
de danys i 

Servei de 
Mesures 
Alternatives 

Regidoria de 
Serveis 
Socials 

 
Policia Local 
 
Unitat de 
Tramitació 
d’Expedients  
Sancionadors 
 
Tots els 
departaments
serveis 
municipals i 
entitats del 
municipi que 
col·laboren en 
el Catàleg de 
places. 
 
Departament 
de Justícia  
( Justícia 
Juvenil) 
 

Permanent 37.761,37€ 

 

 

SI 



 

 

 

EIX / LÍNIA DE TREBALL: ACCIÓ RESTITUTIVA 
 

CAPÍTOL 
ORDENANÇA 

CONVIVÈNCIA-
CIVISME 

 

ACCIONS/ 

SERVEIS 

 

SERVEI 
IMPULSOR 

ALTRES 
SERVEIS 

REGIDORIES 
ENTITATS 
IMPLICATS 

CALENDARI COST 
TOTAL 

DIRECTE 

2014 

PREVIST 
PRESS. 

2014 

SI/NO 

sessions 
educatives, 
col·laboració 
catàleg de murs 
amb Joventut 

- Actituds 
vandàliques i 
deteriorament de 
l’espai urbà:  
reparació de 
danys i sessions 
educatives 

- Satisfer 
necessitats a la 
via pública: 
treballs en benefici 
de la comunitat 

- Altres sancions 
que puguin 
esdevenir un 
perjudici per a la 
convivència: 
contaminació 
acústica , tinença 
d’animals, etc 
 
Col·laboració amb 
el Sistema de 
Justícia oferint 
llocs on les 
persones puguin 
fer el compliment 
de les Mesures 
Penals 
Alternatives 

 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = = 12 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots 
  Abstencions: PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 
 
 



 

 

 

   4. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA 
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGÍA, SAU. 

 
Antedecents 
 
I. En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat 
a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a 
l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent 
contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, 
des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus 
unitaris que tot seguit es detallen: 
 

 
 
II.  En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       



 

 

 

 

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
III. En data 11 de novembre de 2013, en sessió ordinària, el Ple Municipal 
d’aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU. 
 
IV. En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de 
març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de 
pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència 
establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
V. En l’expedient d’aprovació a l’adhesió a l’Acord marc de subministrament 
aprovat pel Ple Municipal de data 11 de novembre de 2013, s’adjuntaven els 
informes emesos pel Tècnic Municipal adscrit a l’Agència Local de l’Energia i 
del Cap de Compres i Serveis Generals favorables a l’adhesió. Donat que es 
mantenen les circumstàncies favorables que varen motivar l’adhesió original –
més la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A- es segueix 
informant favorablement seguir adherits a l’Acord marc de subministrament, 
sense detriment que en un futur, i amb coneixement de causa, es pugui 
promoure una licitació pròpia. 
 
Fonaments de dret  
 
I. Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de 
la durada del contracte. 
 
II. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i 
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
III. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP). En concret, article 



 

 

 

156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
IV. Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
V. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. (LRJPAC). 
 
VI. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada 
per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local (LRBRL). 
 
VII.  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
 
VIII.  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (RTRLCAP). 
 
IX. 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 (TRLMRLC). 
 
X. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
 
XI. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. (ROF, 
d’ara endavant). 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Que el municipi de Vilanova i la Geltrú prorroga l’adhesió a l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze 
mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les 
següents condicions econòmiques: 
 
 
 
 



 

 

 

 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels 
preus serà actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix 
mes de l’any anterior.  
 
SEGON. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al 
Consorci Català pel desenvolupament Local (c/ València, 231, 6ª, 08007, 
Barcelona). 
 
TERCER. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’electricitat.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez), amb un total de 25 vots a favor, que representen la 
majoria absoluta d’aquest Ple. 
 

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       



 

 

 

  5. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER DEUTES 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013. 

 
 
Relació de fets 
 
Havent-se efectuat despeses corresponents a l’any 2013 que no tenien crèdit 
suficient en el corresponent Pressupost municipal, o la documentació de la 
qual va arribar un cop tancat comptablement l´exercici pressupostari, i atès 
que les esmentades despeses resulten obligacions exigibles perquè s´ha 
efectuat la contraprestació per part del creditor per la qual cosa resulta 
necessari reconèixer la despesa en el Pressupost actual. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’art. 163 del RDLEG 2/2004 en relació amb el 60.2 del RD 
500/90 de 20 d’abril, i vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
 

ACORD 
 
“Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per deutes 
corresponents a l´exercici 2013 que figuren a la relació adjunta per un import 
de SIS-CENTS VINT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (620.457,65 €).” 



 

 

 

 
 

OPERACIONS PENDENTS D´APLICAR AL PRESSUPOST 2013 
 
 
N. Operació  Fase  Data  Aplicació  Import   Nom terc.   Text lliure       Data doc. 
 
220130015838  OPA  31/12/2013  2013 53 162 2270001 546.826,26   VALORIZA SERVICIOS  SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA 
     MEDIOAMBIENTALES, S.AP.  I RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, DESEMBRE   31/12/2013 
220130017605  OPA  31/12/2013  2013 04 221 23300    16.698,76 DIPOSITARI  FONS SOCIAL DEL MES DE NOVEMBRE 2013 
220130017606  OPA  31/12/2013  2013 04 221 23300         5.976,17  DIPOSITARI  IMPORT FONS SOCIAL MES DESEMBRE 2013 
220130017837  OPA  31/12/2013  2013 10 432 2279901     1.355,68  PUBLISERVEI  RECOL·LOCACIÓ BANDEROLES "FIRA DE NOVEMBRE"  31/10/2013 
220130017873  OPA  31/12/2013  2013 54 440 20000         2.788,86  PROMOTORA EXPOFIN, SL  LLOGUER TERRENY EIXAM. NORD DE 010812 AL 310713  31/12/2012 
220130017884  OPA  31/12/2013  2013 10 432 2260202     3.572,05  SERVEIS D'APARCAMENTS  DESPESES EXPLOTACIÓ APARCAM. FAÇANA MARÍTIMA 30/09/2013 
     DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
220130017885  OPA  31/12/2013  2013 10 432 2260202        801,38  SERVEIS D'APARCAMENTS  DESPESES EXPLOTACIÓ APARCAM. FAÇANA MARÍTIMA 10/10/2013 
     DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
220130017899  OPA  31/12/2013  2013 20 932 22706         1.025,41  PIÑOL SANJAUME, SL  DESPESES REGISTRADOR PROPIETAT JUNY-OCT. 2013  08/10/2013 
220130017908  OPA  31/12/2013  2013 07 169 22799       1.210,00  MILA ADVOCATS, SLP  INTERPOSAR INCIDENT NUL·LITAT ACTUACIONS   04/11/2013 
      CONTENCIÓS ADM. OBRAS QUINTANA 
220130017980  OPA  31/12/2013  2013 33 342 2219900    1.697,24  GAS NATURAL  GAS RONDA IBÈRICA      24/12/2013 
     COMERCIALIZADORA, S.A. 
220130017981  OPA  31/12/2013  2013 33 342 2219900    1.677,00  GAS NATURAL  GAS RONDA IBÈRICA      27/12/2013 
     COMERCIALIZADORA, S.A.       
220130017983  OPA  31/12/2013  2013 10 432 2260202    2.513,89  COORDINADORA DE QUOTA RUTA XATÓ 2013-2014    01/10/2013 
     GREMIS D'HOSTELERIA  
220130017986  OPA  31/12/2013  2013 07 169 22799     1.815,00  MILA ADVOCATS, SLP  RECURS 319/09 INTERPOSAT PER OBRAS QUINTANA, SA  02/10/2013 
220130018243  OPA  31/12/2013  2013 03 920 2260200   22.499,95  DIARI DE VILANOVA, SL  50% CONTRACTACIÓ PUBLICITAT ANY 2013  01/10/2013 
 
 
IMPORT TOTAL . . . . .. . . . . . . . . . . . 620.457,65 
 

 



 

 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i el Sr. Francisco 
Álvarez Marín = 22 vots  
  Vots en contra: CUP = 3 vots 

 
 
    6. HISENDA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA 

LLEI DE MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE 2014. 
 
La llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment  
de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents de pagament 
per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa 
llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de factures i un 
informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures pendents de 
pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint un annex amb 
una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  hagi  
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compta al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al primer 
trimestre de 2014, dels organismes següents: 
 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
• Institut Municipal d’Educació i Treball 

 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el President de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 31 de març de 2014, es proposa: 
 
Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos d’intervenció 
corresponents al primer trimestre de 2014 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 
 
 
 
 



 

 

 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A  
 

 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al primer trimestre 
natural de 2014, segons la informació resultant dels programes comptables, 
en que s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 

 
• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Data Informació Nombre factures Import Període Mitja Pagament 

31/03/2014 913 4.140.310,45 € 124 dies 

 
• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 
Data Informació Nombre factures Import Període Mitja Pagament 

31/03/2014 26 201.607,44 € 46 dies 
 

• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 

Data Informació Nombre Factures Import Període Mitja Pagament 

31/03/2014 50     22.805,76 € 48 dies 
 
 



 

 

 

 
ANNEX A L’INFORME DEL TRESORER 

 
R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   P R I M E R    T R I M E S T R E  2014 

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

Justificant 
Data 

Entrada 
Data 

document Import Descripció 

F/2013/4047 31/12/2013 31/12/2013 546.826,26 
PEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS 
URBANS, DESEMBRE. 

 
 
No consten factures o documents de conformar o aprovar en l’ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI 
VICTOR BALAGUER, ni a l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, que hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures. 
 
 
 



 

 

 

    7. HISENDA. CONVENI AMB SERVEIS D’APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, PER PAGAR EL PRÉSTEC AMB 
DEXIA SABADELL, SA. 

 
Amb dates 2 i 19 de desembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va acordar la subrogació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la 
posició de l’empresa municipal Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú en el 
préstec que aquesta societat tenia subscrit amb l’entitat Dexia Sabadell, SA, 
CIF número A-82892993, l’import total pendent a 1 de gener de 2014 de 
5.675.987,71 €. 
 
Atès que d’aquesta quantitat, l’import de 4.584.775,64 € correspon a la 
societat municipal Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú, s’ha de procedir a 
la formalització d’un conveni que reguli de quina manera la societat realitzarà 
el pagament d’aquest import a l’Ajuntament. 
 
A la vista d’això, una vegada dictaminat a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones de 31 de març de 2014, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’empresa municipal Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú relatiu al 
pagament de la quantitat de 4.584.775,64 €, més els interessos que meriti el 
préstec per aquest import fins a la seva cancel·lació, assumida per 
l’Ajuntament en virtut de la subrogació del préstec amb l’entitat Dexia 
Sabadell, S.A., segons el redactat que hi figura com Annex a la present 
proposta. 
 
SEGON.  Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura del Conveni.” 
 
 
CONVENI AMB SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA GELTRÚ, SAM, PER 

PAGAR EL PRÉSTEC AMB DEXIA SABADELL, SA . 

 
Vilanova i la Geltrú,             de                   de 2014. 
 
 
R E U N I T S 
 
D‘una banda, AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (en endavant creditor), 
amb CIF P0830800I i domicili a plaça de la Vila, 8, 08800-Vilanova I La Geltrú 
(Barcelona), representat per la senyora MARIA NEUS LLOVERAS I MASSANA, com 
a alcaldessa, amb NIF XXX. 



 

 

 

I, d’una altra, SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA GELTRÚ, SAM (en 
endavant deutor), ClF A62781208 amb domicili a C. Providència num. 1B Bx, 08800-
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), representada suficientment per la seva vice-
presidenta, la Sra. Glòria Garcia Prieto, amb NIF XXX , i segons acord del Consell 
d’Administració amb data __ d’abril de 2014. 

I amb la intervenció del secretari de I’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Isidre 
Martí Sardà. 

Els compareixents, amb poders i facultats legalment necessaris per a obligar llurs 
representats en els termes d’aquest conveni, 

 
EXPOSEN: 
 

Amb data 2 de desembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
acordar la subrogació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la posició de 
l’empresa municipal Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú en el préstec que 
aquesta societat tenia subscrit amb l’entitat Dexia Sabadell, SA, CIF número A-
82892993. 

Atesa la modificació de condicions que va introduir el Comitè d’estudi i avaluació de 
les operacions de Dexia Sabadell, SA, amb data 19 de desembre de 2013 el Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la modificació de les condicions del 
préstec indicat, segons les condicions contingudes als indicats acords del Ple. 

En execució d’aquests acords, en data 8 de gener de 2014 l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú va signar el contracte de subrogació en el préstec amb Dexia Sabadell, SA 
(contret inicialment amb Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú SAM per import de 
7.238.940,82 €) del qual quedaven a data 1 de gener de 2014 pendent d’amortitzar 
5.675.987,71 €.  

Que Serveis d’Aparcaments Vilanova i la Geltrú, SAM, va prestar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 1.091.212,07 € fets efectius en dos pagaments de 648.552 € en 
data 7 de juny de 2007, i 442.660,07 € en data 31 de desembre de 2007. Que aquest 
crèdit no ha estat retornat ni total ni parcialment. 

Per tant, de les quantitats que trimestralment l’Ajuntament anirà satisfent a Dexia 
Sabadell SA, Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, ha de fer front al 
pagament d’un import de capital de 4.584.775,64 €, més els interessos de demora 
que vagi meritant al llarg del préstec. 

Per regular l’aportació d’aquestes obligacions es formalitza el present CONVENI que 
es regirà per les Clàusules següents: 

 

CLÀUSULES 

Primera. (Ingrés de l’import). 

Per procedir al pagament de l’import principal Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, realitzarà 69 pagaments iguals trimestrals de 66.446,02 € segons 
quadre annex. 



 

 

 

Segona. (Durada i límit). 

La durada d’aquest Conveni serà la mateixa del préstec subrogat per l’Ajuntament i 
que finalitza el mes de març de 2031. Sense perjudici de la durada indicada, el deutor 
podrà cancel·lar total o parcialment el deute en qualsevol moment, amb l’abonament 
previ del saldo deutor al seu càrrec, més els interessos corresponents a la data de 
tancament. 

No obstant la durada pactada, el creditor podrà cancel·lar el conveni quan el deutor 
incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquest conveni i, en particular, 
les relatives als pagaments deguts al creditor. 

Tercera. (interessos). 

Les quantitats pendents de retornar meritaran els corresponents interessos al tipus 
d’interès de Euribor (o índex que el substitueixi) incrementat en un 1´10%. 

El pagaments dels interessos meritats es farà de la següent manera: 

a) Junt amb els pagaments trimestrals del principal (66.446,02 €) es pagarà la 
quantitat de 8.553,58 €, resultant una quota trimestral (de capital més provisió 
per interessos) de 75.000,00 €, que s’ingressaran en el compte que determini el 
creditor. 

b)  A data 31 de desembre de cada any, en funció dels interessos efectivament 
satisfets per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a Dexia Sabadell, SA, per tot 
l’any, es practicarà liquidació per les diferències que puguin resultar, obligant-se 
el deutor a satisfer l’import resultant al llarg del mes de gener següent. 

Quarta. (interessos de demora). 

Les obligacions dineràries del deutor, derivades d’aquest conveni, vençudes i no 
satisfetes, produiran des de l’endemà del seu venciment un interès moratori del 
5,00% nominal anual, calculat i liquidat de la mateixa manera que els interessos, per 
mesos o fracció, si és el cas, per períodes vençuts. 

Amb independència d’això anterior, en el supòsit que el creditor exerceixi el seu dret 
de resolució del conveni que preveu la clàusula segona, les quantitats degudes pel 
deutor meritaran interessos de demora de la manera indicada a l’apartat anterior. 

Cinquena. (Compensacions). 

El creditor resta expressament autoritzat per realitzar compensacions de les 
obligacions derivades del present conveni per interessos o reintegrament de principal 
amb les quantitats que per altres conceptes tingui obligació de satisfer al creditor. 

Sisena. (Força executiva). 

Aquest conveni, intervingut pel secretari municipal com a Fedatari Públic, tindrà 
caràcter executiu, a tots els efectes, fins i tot als previstos en el numero 5è de l’article 
517 de la Llei d’Enjudiciament Civil i legislació concordant. A l’efecte d’allò que es 
disposa en el número 2 de l‘article 572 de la Llei d’Enjudiciament Civil, els intervinents 
pacten expressament que la liquidació per a determinar el deute reclamable 
executivament serà el resultant de la liquidació del saldo pendent de reintegrament 
per principal més els interessos meritats fins a la data calculats pel creditor segons 
les condicions fixades al present conveni. Amb aquesta finalitat, n‘hi haurà prou per a 



 

 

 

l’exercici de l’acció executiva amb la presentació d’aquest conveni, intervingut pel 
secretari municipal com a Fedatari Públic, juntament amb La certificació previnguda 
en el numero 5è de l'apartat 2 de l’article 517 de La Llei d’Enjudiciament Civil, i la 
resta de la documentació l’aportació de la qual es preveu en el numero 1 de l'article 
573 de la mateixa Llei. 

Setena. (Domicili). 

Per a tots els efectes de notificacions, requeriments i comunicacions a que doni lloc 
aquest conveni, el domicili dels signants serà el designat a l’encapçalament, si no 
s’ha fet cap notificació fefaent de canvi d’algun dels esmentats domicilis. 

Vuitena. (Cessió). 

El prestador només podrà cedir, transmetre o alienar, totalment o parcial, aquest 
crèdit o qualsevol dels drets derivats d‘aquest contracte, amb l’expressa autorització 
del prestatari. 

Novena. (Compromís Pressupostari) 

El creditor s’obliga formalment a disposar de consignació pressupostària suficient, 
mentre sigui vigent aquest conveni, per disposar de les quantitats necessàries per fer 
efectives les obligacions que se’n derivin del préstec subrogat amb Dexia Sabadell, 
SA. 

Així mateix, el creditor s’obliga a comunicar al prestador tots els acords que afectin de 
qualsevol manera les condicions d’aquest conveni. i, especialment, les consignacions 
pressupostaries per a pagar al prestador la carrega financera anual, per tal que pugui 
recórrer legalment contra els qui estimi que el perjudiquen, i es compromet a complir 
tots aquells requisits i tràmits que exigeixi la formalització i el desenvolupament 
d’aquesta operació. 

Desena. (Jurisdicció) 

Els Jutges i Tribunals competents per a atendre totes aquelles qüestions litigioses 
que es puguin derivar d’aquest conveni seran els de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
pel fet de ser aquesta placa el lloc de compliment de l’obligació. 

Onzena. (Tractament de dades personals). 

Els signants autoritzen que les seves dades personals, derivades d’aquest conveni, 
s’incorporin a fitxers de creditor i deutor per a la gestió del present conveni i les 
incidències derivades del mateix. 

Tant el creditor com el deutor accepten aquest conveni en els termes, les condicions i 
responsabilitats que s’hi estableixen, com a prova de conformitat signen per duplicat, 
amb rúbrica en totes les seves pàgines, i cadascun dels signants rep un exemplar del 
document degudament signat i rubricat. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Annex. Quadre d’amortització préstec. 
 
Capital inicial: 4.584.775,64 € 
 

Data Amortització Interessos Quota Pendent 
     4.584.775,64 

10/03/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.518.329,62 
09/06/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.451.883,59 
08/09/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.385.437,57 
08/12/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.318.991,54 
09/03/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.252.545,52 
08/06/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.186.099,50 
08/09/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.119.653,47 
08/12/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.053.207,45 
08/03/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.986.761,43 
08/06/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.920.315,40 
08/09/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.853.869,38 
08/12/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.787.423,35 
08/03/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.720.977,33 
08/06/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.654.531,31 
08/09/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.588.085,28 
08/12/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.521.639,26 
08/03/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.455.193,24 
08/06/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.388.747,21 
10/09/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.322.301,19 
10/12/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.255.855,16 
08/03/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.189.409,14 
10/06/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.122.963,12 
09/09/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.056.517,09 
09/12/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.990.071,07 
09/03/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.923.625,05 
08/06/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.857.179,02 
08/09/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.790.733,00 
08/12/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.724.286,97 
08/03/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.657.840,95 
08/06/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.591.394,93 
08/09/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.524.948,90 
08/12/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.458.502,88 
08/03/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.392.056,86 
08/06/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.325.610,83 
08/09/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.259.164,81 
08/12/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.192.718,78 
08/03/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.126.272,76 



 

 

 

08/06/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.059.826,74 
08/09/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.993.380,71 
08/12/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.926.934,69 
08/03/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.860.488,67 
10/06/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.794.042,64 
09/09/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.727.596,62 
09/12/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.661.150,59 
10/03/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.594.704,57 
09/06/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.528.258,55 
08/09/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.461.812,52 
08/12/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.395.366,50 
09/03/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.328.920,48 
08/06/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.262.474,45 
08/09/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.196.028,43 
08/12/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.129.582,40 
08/03/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.063.136,38 
08/06/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 996.690,36 
08/09/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 930.244,33 
08/12/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 863.798,31 
08/03/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 797.352,29 
08/06/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 730.906,26 
08/09/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 664.460,24 
08/12/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 598.014,21 
08/03/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 531.568,19 
08/06/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 465.122,17 
10/09/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 398.676,14 
10/12/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 332.230,12 
08/03/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 265.784,10 
10/06/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 199.338,07 
09/09/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 132.892,05 
09/12/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 66.446,02 
10/03/2031 66.446,02 8.553,98 75.000,00 0,00 

 
 

Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 



 

 

 

   8. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 
RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET 73/2014-RH, RELATIU A 
L’AUGMENT DE JORNADA D’UN PROFESSOR DE L’ECMMMM. 

 
Relació de fets 
 
1. En data 19 de febrer de 2014 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret que resol modificar, amb efectes del 
dia 13 de febrer de 2014 el contracte de treball a temps parcial (510) del 
professor amb NIF 33947466H que passarà a tenir un contracte de treball a 
temps complert (410) realitzant una jornada de treball de 37,5 hores setmanals, 
distribuïdes en 23 hores lectives i 14,5 hores de permanència al centre i de 
lliure disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del 
centre. 
 
2. D’acord amb l’article 21.Dos de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 procedeix ratificar el decret 
de data 19 de febrer de 2014 del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna, relatiu a la modificació del contracte del treball del 
professor de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat 
amb NIF 33947466H, atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una 
necessitat urgent i inajornable d’un sector i categoria professional que es 
considera prioritari ja que hi ha la necessitat de continuar prestant el servei 
degut els compromisos adquirits amb els alumnes que han pagat les taxes 
corresponents, malgrat pugui ser el concret servei d’Educació considerar com 
a competència de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local fins que la 
Generalitat de Catalunya faci la corresponent delegació a favor de l’Ajuntament 
o, en tot cas, fins a data límit de 31 de desembre de 2014. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
“PRIMER. Declarar les classes que es presten a l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat segons les corresponents 
matriculacions d’alumnes, com una funció prioritària de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el decret de data 19 de febrer de 2014 sobre la modificació 
del contracte de treball del professor de l’Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat amb NIF 33947466H atès que calen complir amb els 
compromisos adquirits amb els alumnes que han pagat les taxes 
corresponents, el qual literalment diu: 
 
 



 

 

 

 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000073/2014-RH 
 
Relació de fets 
 
1. La coordinadora de les Escoles Municipals i l’equip directiu de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat ha informat sobre la necessitat 
d’ampliació de jornada laboral del contracte de treball del professor de l’Escola i 
Conservatori Municipal, al treballador municipal amb NIF 33947466H, atès que la 
professora municipal amb NIF 46781142Q, haurà d’agafar la baixa per incapacitat 
temporal per prescripció mèdica aproximadament a principis de la segona setmana de 
febrer per motius de risc en l’embaràs. Proposen l’ampliació de jornada d’aquest 
professor fins que la professora amb NIF 46781142Q es reincorpori de la baixa per 
maternitat. 
 
2. El professor amb NIF 33947466Q té un contracte de treball a l’Ajuntament (510) per 
substitució de la reducció de jornada per cura d’un fill de la professora amb NIF 
46781142Q, des del dia 3 de desembre de 2012 i va fer amb anterioritat la substitució 
de la baixa de maternitat d’aquesta professora amb un contracte de treball (410) a 
temps complert des de dia 1 de desembre de 2011 fins el 2 de desembre de 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, 
referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 
en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 
 
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la llei 
de l’Estatut dels treballadors. 
 
5. La coordinadora de les Escoles Municipals i l’equip directiu de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat han manifestat la necessitat 
d’ampliar les hores lectives del professor de l’Escola de Música amb NIF 33947466H 
atesa la necessitat de seguir impartint les classes als alumnes matriculats que deixarà 
de fer la professora amb NIF 46781143Q, amb caràcter urgent i inarjornable atès que 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat es configura com una 
funció prioritària malgrat pugui ser el concret servei d’Educació objecte de la present 
resolució, considerar com a competència de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
aquest Ajuntament es veu amb la necessitat de continuar prestant el servei degut els 
compromisos adquirits amb els alumnes que han pagat les taxes corresponents fins 



 

 

 

que la Generalitat de Catalunya faci la corresponent delegació a favor de l’Ajuntament 
o, en tot cas, fins a data límit de 31 de desembre de 2014. 
 
L’ampliació de jornada del professor amb NIF 33947466H es tracta d’un cas 
excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable d’un sector i categoria 
professional que es considera prioritari i per tant, es troba compresa dins de l’excepció 
a la prohibició de contractació de personal temporal per a l’exercici 2014, prevista a 
l’article 21.Dos de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2014. 
 
6. VIABILITAT ECONÒMICA: L’ampliació del contracte de treball suposa un increment 
de sou brut mensual al professor amb NIF 33947466H de 1.555,75€ per catorze 
pagues més aproximadament un 32,55% de cost de Seguretat Social. Suposa un 
increment pressupostari d’aproximadament 2.430,77€, Seguretat Social inclosa, atès 
que es rep l’aportació de la Seguretat Social en concepte de baixa per incapacitat 
temporal de la professora amb NIF 46781142Q que es preveu que la baixa per 
maternitat serà durant el mes d’abril de 2014. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
PRIMER. Declarar les classes que es presten a l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat segons les corresponents matriculacions d’alumnes, com 
una funció prioritària de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Per atendre la situació excepcional correspon modificar, amb efectes del dia 
13 de febrer i fins que la professora amb NIF 46781142Q es reincorpori de la seva 
baixa per maternitat, o en tot cas, segons el fonament de dret 5, el contracte de treball 
a temps parcial (510) del professor amb NIF 33947466H que passarà a tenir un 
contracte de treball a temps complert (410) realitzant una jornada de treball del 100%, 
que representa un total de 37,5 hores setmanals, distribuïdes en 23 hores lectives i 
14,5 hores de permanència al centre i de lliure disposició per temes docents 
degudament acordats amb la direcció del centre. 
 
TERCER. El cost brut mensual del professor amb NIF 33947466H és de 2.345,83€ 
més les pagues corresponents i el cost de la Seguretat Social és de 762,39€ amb 
càrrec al Pressupost municipal vigent, que té una partida per atendre aquests tipus de 
substitucions i d’acord amb el fonament de dret 6. 
 
QUART. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2), CUP (3), ICV (2) i el Sr. 
Francisco Álvarez = 24 vots 
  Abstenció: 1 vot del Sr. Juan Luis Ruiz (PSC), que no és present 
a la sala en el moment de la votació. 
 



 

 

 

 
   9. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI 

MARC DE COL·LABORACIÓ AMB LA CREU ROJA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ EN MATÈRIA D’ACCIÓ SOCIAL. 

 
Relació de fets 

A proposta de la Creu Roja de Vilanova i la Geltrú, hi ha interès en signar un 
conveni marc que doni cabuda a totes les activitats de col·laboració entre les 
dues entitats en l’àmbit social i comunitari. 
 
Entre l’Ajuntament de Vilanova i Creu Roja, existeix l’interès mutu de 
coordinar-se per a dur a terme activitats socials en els seus respectius camps 
d’actuació, per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de població de 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 

S’adjunta informe emès per la cap de servei de Serveis Socials on es 
reflecteix la idoneïtat de signar aquest conveni de col·laboració. 

 

Fonaments de dret 

De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local; el decret legislatiu 2/2003, que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Bases del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú; la llei 12/2007, de 11 d’octubre, dels Serveis 
Socials de Catalunya i demés normativa concordant.  

 

Vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:  

 

ACORD 

“PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració que s’adjunta entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Creu Roja en matèria d’acció social que 
dóna un marc general a les activitats mútues, que podran ser recollides en 
posteriors addendes a aquest conveni.  Això no obstant, caldrà observar 
sempre la normativa recollida en les Bases reguladores de les subvencions 
destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú i a la seva 
convocatòria anual. 
 
SEGON. L’aprovació de les posteriors addendes que concretin les activitats 
d’aquest conveni marc podran ser aprovades per la JGL sempre que la seva 



 

 

 

durada sigui inferior a quatre anys i el seu import inferior al 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària.” 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA CREU ROJA A VILANOVA I LA GELTRU EN MATERIA D’ACCIÓ 

SOCIAL 

 
 
Vilanova i la Geltrú,     de           de 2014 
 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la Il·lustríssima Sra. Neus Lloveras, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i assistit pel secretari accidental de la corporació....... 

 
I, de l’altra,el Sr. Josep Quitet Torner amb DNI XXXX, en nom i representació, en 
qualitat de President Provincial de Creu Roja Espanyola a Barcelona, entitat 
domiciliada a Vilanova i la Geltrú, c/ Havana, nº 4 i amb C.I.F. Q2866001-G, d’ara fins 
endavant l’entitat. 
 
Cadascuna de les parts, en la representació amb la que actuen, es reconeixen 
mútuament capacitat legal per contreure i obligar-se, i de comú acord, 
 

MANIFESTEN 
 
PRIMER. Que la Creu Roja a Vilanova desenvolupa diverses actuacions en l’àmbit de 
l’acció social i comunitària (voluntariat, gestió de projectes formatius, serveis d’atenció 
a la infància, serveis d’atenció a la gent gran, serveis d’atenció a la dona, Programa 
d’aliments per a la solidaritat, ...). 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Creu Roja han mantingut una col·laboració 
estreta amb un balanç respecte a la seva actuació en positiu, que ha motivat una 
major presència dels voluntaris a la ciutat. 
 
TERCER. Que entre l’Ajuntament de Vilanova i Creu Roja, existeix l’interès mutu de 
coordinar-se per a dur a terme activitats socials en els seus respectius camps 
d’actuació, per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de població de la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
 



 

 

 

Amb aquesta finalitat, ambdues parts acorden la formalització del present conveni, de 
conformitat amb els següents 

PACTES 
 

PRIMER. L’objecte del conveni és el de coordinar ambdues entitats en el camp social 
a Vilanova i la Geltrú per a dur a terme amb eficàcia i eficiència activitats i serveis, en 
el camp de l’acció social i comunitària a diferents sectors de població. Aquesta 
actuació es desenvoluparà fonamentalment en relació a projectes de gestió i 
voluntariat. 
 
SEGON. Creu Roja a Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 

1. Col·laborar a les activitats i serveis que s’organitzin o promoguin per part de 
l’Ajuntament  

2. Facilitar  a l’Ajuntament tota la informació que requereixi de les activitats de 
Creu Roja al municipi en el camp de l’acció social i comunitària 

3. Difondre, dintre de les seves possibilitats, les actuacions que desenvolupen 
conjuntament ambdues entitats 

4. Participar en els grups de treball que s’escaigui o siguin requerits. 
5. Vetllar pel compliment d’allò acordat en els diferents annexos, acords i 

contractes establerts a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatius a 
actuacions de tipus social i comunitari. 

6. Facilitar les justificacions de les aportacions econòmiques, en les diferents 
memòries dels annexes 

 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 

1. Donar a conèixer als tècnics i responsables de les diferents àrees, el contingut 
d’aquest conveni, especialment a aquells Departaments que puguin tenir 
relació amb les activitats que es desenvolupin en el marc del present Conveni. 

2. Difondre, dintre de les seves possibilitats, les actuacions que desenvolupen 
conjuntament ambdues entitats. 

3. Estudiar l’oportunitat d’atorgar subvencions a Creu Roja per portar a terme 
projectes o activitats d’interès per a la ciutat de Vilanova. Aquestes 
subvencions es podran formalitzar mitjançant la signatura d’annexos 
corresponents al present conveni, però sempre caldrà que s’ajustin al marc 
general descrit en les Bases reguladores de les subvencions destinades a 
entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú i a la seva convocatòria anual. 

4. Vetllar pel compliment d’allò acordat en els diferents annexos, acords i 
contractes establerts amb Creu Roja a Vilanova 

 
QUART. Qualsevol col·laboració entre l’Ajuntament i la Creu Roja a Vilanova i la 
Geltrú en el camp de l’acció social i comunitària se situarà en el marc d’aquest 
conveni i quedarà reflectida en els annexos, els quals la detallaran. La vigència dels 
diferents projectes i programes inclusos en els annexos no podrà perllongar-se més 
enllà d’aquest conveni, prevista en el seu pacte vuitè. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Serveis socials i Creu Roja a 
Vilanova i la Geltrú vetllaran per al bon funcionament del contingut d’aquest conveni. 



 

 

 

 
Amb aquesta finalitat, constitueixen una Comissió de Seguiment amb la composició 
següent: 
 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova: 
 
El/la regidora de Serveis socials o persona en qui delegui 
El /la coordinadora de Serveis socials o persona en qui delegui 
 
Per part de Creu Roja: 
 
El/la President/a o persona en qui delegui 
El/la Coordinador/a o persona en qui delegui 
 
 
La comissió de seguiment es reunirà a sol·licitud de qualsevol de les dues parts i, 
com a mínim, un cop a l’any, i tindrà com a funcions: l’establiment de prioritats, el 
seguiment de les accions realitzades, així com l’estudi i aprovació de noves propostes 
que, prèvia sol·licitud en temps i forma i aprovació dels òrgans pertinents, seran 
recollides en els annexos d’aquest conveni. 
 
SISÈ. Creu Roja a Vilanova i la Geltrú es compromet, quan el compliment del conveni 
comporti en algun determinat moment un tractament de dades de caràcter personal 
incloses en un fitxer de titularitat municipal, a fer aquest tractament d’acord amb les 
instruccions específiques de l’Ajuntament i s’obliga a no aplicar-les ni utilitzar-les amb 
una finalitat diferent de la prevista en el propi conveni, ni comunicar-les a altres 
persones, ni tant sols per conservar-les. 
 
Una vegada complerta l’activitat les dades de caràcter personal que hagin estat 
tractades per compte de l’Ajuntament, hauran de ser destruïdes o retornades a 
aquest, d’acord amb les instruccions dels tècnics municipals. 
 
En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat en serà responsable, d’acord 
amb allò establert a l’art. 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal. 
 
SETÈ. Aquest conveni entrarà en vigor en el, moment de la seva signatura i tindrà 
una durada de tres anys.  A partir d’aquesta data el present conveni es podrà 
prorrogar anualment, de forma automàtica, any rere any, si les parts no manifesten el 
contrari amb una antelació mínima de dos mesos, abans de la finalització de la 
vigència d'aquest conveni o d’alguna de les seves pròrrogues, per un període màxim 
de tres anys.  
 
VUITÈ. Seran causes d’extinció del present conveni: 

- El transcurs del termini previst a la clàusula anterior 
- L’incompliment de les obligacions que per a cada part es demanen en 

aquest conveni, sense perjudici de les responsabilitats en què aquests 
puguin incórrer. 

- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 



 

 

 

 
NOVÈ. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o incompliment 
de les obligacions que es derivin del present Conveni de col·laboració, i que no hagin 
pogut ser dirimides per mutu acord entre les parts, es resoldran mitjançant la 
jurisdicció contenciosa-administrativa d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa. 
 
En prova de conformitat, totes dues parts signen el present document, per triplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 

  10. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A 
LA CESSIÓ EN RÈGIM DE DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DEL MAR A L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I. Que l’Associació del Museu del Mar és propietària d’una col·lecció d’objectes 
etnogràfica, arqueològica, paleontològica, de pintura, d’arts de pesca i 
costums populars del Barri de Mar de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Que l’Associació manifesta la seva voluntat de fer cessió en dipòsit d’una 
part de la col·lecció a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vetlla per la preservació i difusió 
del patrimoni cultural de la ciutat.   
 
IV. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta la voluntat d’integrar, 
prèvia selecció, algunes de les peces de la col·lecció al projecte museístic El 
FAR. Un espai destinat a acollir i exhibir el patrimoni mariner de la ciutat.  
 
Fonaments del 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. 
 
3 - Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós 
de la llei de contractes del sector públic 
 
4 - Reial decret de 24 de juliol de 1889, que aprova el codi civil 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar i adjudicar el contracte per a la cessió en règim de dipòsit 
de la Col·lecció de l’Associació del Museu del Mar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, el qual  s’adjunta i figura com a annex al present acord. 
 
SEGON. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a l’execució del 
present acord.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Museu del Mar.” 
 
 

ANNEX 
 

CONTRACTE PER LA CESSIÓ EN RÈGIM DE DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DEL MAR A L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

 
 
A Vilanova i la Geltrú,                                            de 2014 
 
D’una part, el Sr. Josep Ayza i Rosales, amb NIF XXX, president de l’Associació 
Museu del Mar, amb NIF G-58627498, actuant en nom i representació d’aquesta com 
el seu representat legal, 
 
I de l’altra, la Il·lustríssima Senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa-presidenta, 
en companyia de la Sra. Maria Josep Riba i Huguet, regidora de Cultura, actuant 
ambdues en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb NIF P-
0830800-l, adreça a la plaça de la vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800),  assistides 
en aquest acte pel secretari general de la Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà. 
 

E X P O S E N 
 



 

 

 

1- Que l’ Associació Museu del Mar, d’ara endavant, CEDENT, és propietària 
d’una Col·lecció Etnogràfica, Arqueològica, Paleontològica, Pinacoteca, Arts i 
Ormeig de pesca i Costums Populars del Barri de Mar de Vilanova i la Geltrú.  
Arrels culturals, costums i tradicions, actuant com a testimoni de sistemes de 
vida, d’idees i amb alguna excepció com a peces úniques, com pot ser 
l’exemple del bot de salvament “Víctor Rojas”. 

 
2- Que l’ Associació Museu del Mar estima oportú cedir la possessió i l’ús de la 

dita col·lecció a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú temporalment, per a la 
seva conservació, restauració, inventari, documentació, assegurança de 
transport, exposició i difusió. El contingut de la col·lecció és el que es detalla 
en el document ANNEX I a aquest contracte de cessió. 

 
3- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’ara endavant, CESSIONARI, 

admet fer-se càrrec de la possessió i l’ús de la dita col·lecció en la forma i per 
el període de temps que s’estipula en els pactes del present contracte. 

 
Per tot l’exposat, ambdues parts acorden establir un contracte de cessió temporal 
d’acord amb els pactes següents: 
 

P A C T E S 
 

I.- Objecte de la cessió. 
 
L’Associació Museu del Mar cedeix en dipòsit, temporalment i de forma gratuïta a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Col·lecció propietat de l’Associació Museu del 
Mar, descrita en document annex I a aquest contracte. Tot el material cedit es recull a 
l’annex I del present contracte. Les peces que no quedin incloses dins aquest annex 
no seran cedides en dipòsit a l’Ajuntament i l’Ajuntament no se’n farà càrrec de la 
seva retirada ni del seu emmagatzematge. El tractament que es farà del material 
cedit serà el següent:  
 

1. Peces: 
 

a) Els tècnics municipals de patrimoni, amb l’assessorament dels conservadors 
del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, faran una 
primera selecció per tal de determinar la part de la col·lecció que serà 
susceptible de ser utilitzada i exposada en el museu i la part de la col·lecció 
que l’ajuntament dipositarà als sols efectes d’emmagatzematge.   

b) De la part de la col·lecció que es dipositi als sols efectes d’emmagatzematge 
l’Ajuntament únicament assumeix la responsabilitat de facilitar un espai 
municipal on dipositar les peces. No es farà cap actuació especial de 
conservació ni de manteniment d’aquest material. Les condicions de 
manteniment i seguretat seran les pròpies de l’espai en el que es dipositi.  

c) La part de la col·lecció susceptible de ser utilitzada i exposada en el museu es 
cedeix per a fer-ne, en tot o en part, la seva conservació, restauració, 
inventari, documentació, assegurança de transport si escau, exposició i 



 

 

 

difusió. La part que seleccionin els tècnics municipals de patrimoni d’acord 
amb els especialistes restarà exposada i la resta serà emmagatzemada a les 
dependències municipals.  

 
2. Documents: 

 
a) Els tècnics municipals de patrimoni, amb l’assessorament dels tècnics de les 

biblioteques i de l’arxiu municipal, faran una primera selecció per tal de 
determinar la part de la col·lecció que serà susceptible de ser utilitzada i 
exposada en el museu i la part de la col·lecció que l’ajuntament dipositarà als 
sols efectes d’emmagatzematge.   

b) De la part de la col·lecció que es dipositi als sols efectes d’emmagatzematge 
l’Ajuntament únicament assumeix la responsabilitat de facilitar un espai 
municipal on dipositar els documents. No es farà cap actuació especial de 
conservació ni de manteniment d’aquest material. Les condicions de 
manteniment i seguretat seran les pròpies de l’espai en el que es dipositi.  

c) La part de la col·lecció susceptible de ser utilitzada i exposada en el museu es 
cedeix per a fer-ne, en tot o en part, la seva conservació, restauració, 
inventari, documentació, assegurança de transport si escau, exposició i 
difusió. La part que seleccionin els tècnics municipals de patrimoni restarà 
exposada i la resta anirà, segons valor històric per la ciutat, interès patrimonial 
o temàtica a les Biblioteques municipals, a la Biblioteca Víctor Balaguer o a 
l’Arxiu Comarcal Garraf. En el cas que en un futur es doti al barri de mar d’una 
biblioteca municipal, aquest fons documental es traslladarà al nou equipament 
municipal. 

 
 

II.- Termini de la cessió  
 
La cessió en dipòsit de les peces integrants de la col·lecció es fa per un termini de 
vint-i-cinc anys, que començarà a comptar a partir del moment en què l’ajuntament 
prengui possessió efectiva de la totalitat de les peces cedides.  
 
 
III.-  Compromisos de les parts:  
 
El cessionari, és a dir, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es compromet:  
 
1. En relació amb les peces i documents cedits:  
 

a) Completar l’inventari de la col·lecció, conjuntament, amb la col·laboració 
de l’Associació Museu del Mar, tenint sempre en consideració l’inventari 
presentat per l’Associació Museu del Mar com ”inventari base”. Qualsevol 
modificació o variació en la localització topogràfica del mateix, dins del 
municipi de Vilanova, serà comunicada per escrit a l’Associació Museu del 
Mar amb la relació numèrica de l’ inventari base. (Totes les peces i 
documents)  



 

 

 

b) Restaurar, en els casos que sigui necessari, les peces seleccionades que 
formaran part del discurs museogràfic. (Només peces i documents 
relacionades al pacte 1.1 lletra c i 1.2 lletra c) 

c) Conservar la col·lecció que formarà part del discurs museogràfic en el 
mateix estat en què es cedeix o, si escau, en l’estat resultant de la 
restauració . (Només peces i documents relacionades al pacte 1.1 lletra c) 
i 1.2 lletra c) que formin part efectiva del discurs museogràfic) 

d) Fer-se càrrec de les despeses econòmiques que comportin les obligacions 
precedents.  

 
 
2. En relació amb l’espai on les peces cedides seran exhibides: 
 

a) L’Ajuntament es compromet a la firma d’aquest contracte de cessió a tenir 
totes les tramitacions administratives signades i tancades amb l’Autoritat 
Portuària de Barcelona, és a dir, la concessió administrativa de l’espai del 
Far de Sant Cristòfol.  

 
b) Atorgada aquesta concessió, l’Ajuntament tramitarà i executarà el projecte 

de rehabilitació de l’espai per tal que aquest es pugui convertir en un espai 
per a fer exposicions i activitats museístiques. 

 
c) En el seu cas, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses d’execució de 

les obres d’adequació de l’espai, sens perjudici de les subvencions o els 
convenis amb altres administracions que a aquests efectes es puguin 
signar.  

 
d) Una vegada finalitzades les obres de rehabilitació i adequació de l’espai 

expositiu permanent, es procedirà al muntatge de les sales del museu 
seguint el discurs museogràfic que hauran dissenyat tècnics 
especialitzats.  

 
 

Compromisos de l’associació cedent:  
 

a) Cedir en dipòsit, de forma gratuïta i per un termini de vint-i-cinc anys, totes 
les peces de la col·lecció que es recullen al document annex en les 
condicions de conservació i ús que s’estableixen en aquest contracte.  

 
b) L’associació fa expressa renúncia al dret a participar en eventuals 

rendiments que pogués generar l’exposició de les peces de la col·lecció.  
 

c)   En el cas que l’Associació Museu del Mar es dissolgui durant el termini de 
vigència d’aquest     contracte, la propietat dels béns cedits passarà a 
mans de l’ Ajuntament. 

 
 
 
 



 

 

 

IV.- Cessió a tercers de les peces de la col·lecció  
 
L’Ajuntament de Vilanova podrà cedir a tercers, previ acord de la junta directiva de 
l’associació Museu del Mar, les peces de la col·lecció, per a la seva exhibició 
temporal en museus o activitats culturals, garantint en tot cas la bona preservació 
d’aquestes. 
 
 
V.- Condicions especials de la cessió del bot de salvament “Víctor Rojas” 
 
Considerant com a peça especial dins de la Col·lecció Museu del Mar el bot de 
salvament “Víctor Rojas”, i degut al mal estat de conservació en que es troba el bé, 
l’Ajuntament demanarà assessorament científic i tècnic al Centre de Restauració de 
Béns mobles de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la seva  restauració. 
L’informe elaborat pels tècnics del Centre de Restauració tindrà caràcter vinculant.  
 
S’estableix com a condició per a la cessió en dipòsit d’aquesta peça la condició que la 
mateixa es trobi sempre ubicada en el municipi de Vilanova i la Geltrú i resti 
exposada com exposició permanent a l’espai construït expressament al recinte d’el 
Far de Sant Cristòfol. 
 
 
VI.- Responsabilitat per danys 
 
En relació a les peces i documents relacionats al pacte 1.1 lletra c) i 1.2 lletra c) del 
present contracte, sens perjudici de l’assegurança que es subscrigui per a cobrir 
possibles danys en el transport de les peces de la col·lecció, l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú restarà exempt de responsabilitat per danys en aquestes peces en casos 
de força major o cas fortuït, així com en aquells casos en què es demostri que 
l’actuació municipal ha estat realitzada amb la diligència deguda.  
 
 
VII.- Dret de retenció 
 
En el cas que el cedent incompleixi algun dels pactes previstos en el present 
contracte, l’Ajuntament de Vilanova es reserva el dret a retenir les peces i documents 
cedits, sens perjudici del dret a instar la resolució del contracte que correspon a 
qualsevol de les parts signatàries en els termes previstos en el pacte IX.   
 
 
VIII.- Incompliment del contracte 
 
L'incompliment de qualsevol de les clàusules del present contracte pot donar lloc a la 
seva resolució, generant, en el seu cas, dret a percebre indemnització pels danys i 
perjudicis ocasionats. Si s’escau, en cas d’incompliment l’ajuntament podrà aplicar en 
via administrativa qualsevol de les mesures cautelars previstes per la legislació 
vigent. 
 
 



 

 

 

IX.- Causes d’extinció del contracte 
 
El present contracte s’extingirà: 
 

1) Per compliment.  
 
2) Per resolució, ocasionada per: 
 a) incompliment   

b) avinença de les parts signatàries. 
c) qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de 
determinar la resolució dels contractes. 

La resolució del contracte i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri 
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs davant l’òrgan judicial competent. S’entendrà que es produeix 
desestimació presumpta quan hagin transcorregut tres mesos des de la data 
de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi notificat la resposta. 

 
 
X.- Règim legal supletori 
 
Per a les qüestions no previstes en aquest contracte regirà el que disposa l’article 
1758 i següents del Codi Civil i demès legislació pertinent. 
 
 
I, en prova de conformitat, i per que consti als efectes adients es signa aquest 
contracte, en exemplar duplicat en lloc i data  abans esmentats. 
     

ANNEX I 
 
RELACIÓ DE PECES I DOCUMENTS COL·LECCIÓ MUSEU DEL MAR 
 
1) Peces de la col·lecció propietat de l’Associació Museu del Mar que es 
cedeixen en dipòsit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
2) Documents, llibres i cartes nàutiques propietat de l’Associació Museu del 
Mar que es cedeixen en dipòsit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 

 
 
 

TEMA PECES CONTINGUT 
Antropologia marina 700 Objectes etnològics relacionats amb el 

mar i la pesca 
Arqueologia 131 Peces recuperades al mar 
Arqueologia naval 1103 Accessoris actualment fora d’ús 
Barques/bots 2  
Àncores 14 Àncores de diferents tipologies 
Maquetisme 175 Maquetes navals 
Paleontologia 2 Fòssils majoritàriament d’espècies 

marines recollides a la zona del Garraf 
Ictiologia 9 Peixos conservats en formol i restes 

ossis d’animals marins 
Malacologia 23 Col·lecció de conquilles 
Biologia marina 302 Concrecions, formacions coralines i 

peixos dissecats majoritàriament de la 
zona 

Fotografia 489 Fotografies de persones i activitats 
relacionades amb el mar de cronologia 
molt diversa desde finals del segle XIX 

Pinacoteca  193 Col·lecció de pintura, gravat i dibuix 
majoritàriament d’artistes locals sobre 
temes vinculats al mar.  

Història i Artesania 479 Objectes artesanals i objectes 
relacionats amb el barri de mar sense 
relació directa amb la pesca.  

Escultura  24 Escultura 
Ceràmica commemorativa  6 Objectes de terrissa de record o 

commemoratius 
Trofeus  72 Copes, medalles o plaques aportades 

per particulars o entitats. 
Xarxes 30 caixes  
TOTAL 3754  

Documentació i llibres del Col·legi del 
Mar 

 Documentació administrativa i material 
escolar des de 1923 

Documentació i llibres del Pòsit de 
Pescadors 

 Fons de l’Antic Pòsit de Pescadors  

Cartes nàutiques  Mapes i cartes nàutiques 
Revistes  Revistes sobre temes mariners 
Altres  Llibretes de senyes marítimes, cartilles 

navals, llicències de pesca,... 
TOTAL 4400  



 

 

 

Hi ha un informe tècnic detallat amb el número d’inventari de cada una d’aquestes peces i documents. 
En el mateix informe s’especifica també la part de la col·lecció que és susceptible de ser utilitzada i 
exposada en el museu i la part de la col·lecció que l’Ajuntament dipositarà als sols efectes 
d’emmagatzematge – i que en el contracte està definida com a Categories A i C- i la part de la col·lecció 
que es diposita a sols efectes d’emmagatzematge i sobre la qual l’Ajuntament no assumeix cap tipus de 
responsabilitat – definit com a Categoria B en el contracte de dipòsit.   
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  

 11. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ANNEX SOBRE PUBLICITAT DINÀMICA A L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI. 

 
Relació de fets 
 
1. Als efectes del que estableix la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de 
la publicitat dinàmica a Catalunya, s’entén per publicitat dinàmica la forma de 
comunicació duta a terme per persones físiques o jurídiques en l’exercici d’una 
activitat econòmica, adreçada a promoure la contractació béns o serveis de 
qualsevol classe, feta mitjançant el contacte directe amb els possibles usuaris 
o clients i amb la utilització preferent de zones de domini públic, vies i espais 
lliures públics i zones privades de concurrència o d’ús públic. 
 
2. Una de les modalitats de publicitat dinàmica és mitjançant l’ús de 
vehicles, la qual es du a terme mitjançant l’ús d’elements de promoció o 
publicitat situats en vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió dels 
missatges publicitaris pels mitjans audiovisuals que s’hi instal·lin. 
 
3. Els ajuntaments són l’administració competent per rebre i tramitar les 
comunicacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat dinàmica si 
aquestes s’han de desenvolupar dins del seu terme municipal, i també per 
exercir les activitats de control i la potestat sancionadora en aquesta matèria. I, 
per tant, s’ha de regular mitjançant l’ordenança corresponent. 
 
4. Els membres de l’Associació de taxistes de Vilanova i la Geltrú han 
mostrat interès en exercir l’activitat de publicitat en l’exterior i en l’interior del 
vehicle adscrit al servei de taxi. 



 

 

 

 
5. És per això, que s’ha elaborat l’annex, que s’adjunta, a l’ordenança 
municipal reguladora del servei de taxi, per tal de regular l’exercici de l’activitat 
de publicitat dinàmica mitjançant l’ús dels vehicles adscrits al servei de taxi a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
6. Atesos els informes del tècnic responsable de Mobilitat i de la 
responsable jurídica de Serveis Viaris. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; 
 
2.  Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència 
als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text 
íntegre; 
 
3.  Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del 
Reglament orgànic de la corporació, aquest annex a una ordenança només 
requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums 
qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;  
 
4.  Atès que l’article 178 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, 
disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la 
informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 
 
5.  Vist allò que disposen la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la 
publicitat dinàmica a Catalunya, i el Decret 23/2002, de 22 de gener (modificat 
pel Decret 249/2002, de 22 d’octubre), pel qual es desenvolupa el procediment 
per a l’obtenció de llicències per a l’exercici de la publicitat dinàmica i els 
requisits per al seu exercici i es regula la capacitat sancionadora en aquesta 
matèria.  
 
D’acord amb les competències previstes en el 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, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 



 

 

 

 
“PRIMER. APROVAR INICIALMENT l’Annex sobre publicitat a l’Ordenança 
municipal reguladora del servei de taxi a Vilanova i la Geltrú, segons el text que 
s’adjunta al present acord. 
 
SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i el text de 
l’Annex sobre publicitat a l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi a 
Vilanova i la Geltrú pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
TERCER. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública, l’Annex sobre publicitat dinàmica a 
l’rdenança municipal reguladora del servei de taxi a Vilanova i la Geltrú que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.” 
 

ANNEX 
 
SOBRE PUBLICITAT DINÀMICA A L’ORDENANÇA MUNICIPAL reguladora del 
Servei de taxi a Vilanova i la Geltrú 
 
De la publicitat dels vehicles afectes al servei 
 
La publicitat interior i exterior dels vehicles del servei d’autotaxi resta subjecta a la 
subscripció d’una declaració responsable (Comunicació prèvia) per part de 
l’interessat, en model normalitzat que es posarà a la seva disposició, i que facultarà 
per accedir al seu exercici en els termes establerts en la normativa reguladora vigent. 
Així mateix, qualsevol canvi en el contingut i/o el suport publicitari també necessita de 
Comunicació prèvia per tal de continuar amb l’exercici de l’activitat de publicitat 
dinàmica. 
 
L’Ajuntament és l’administració competent per a tramitar les Comunicacions prèvies 
relatives als exercicis de les activitats de publicitat dinàmica dins el seu terme 
municipal, i també per exercir les activitats de control i la potestat sancionadora en 
aquesta matèria. 
 
El titular de la llicencia queda subjecte i sotmès a tot allò que la normativa sobre 
publicitat dinàmica preveu, especialment en tot allò relatiu al contingut del missatge 
publicitari, les mesures cautelars i les sancions. 
 
El titular de la llicència podrà contractar i col·locar anuncis publicitaris, sempre que es 
conservi l’estètica i no s’impedeixi la visibilitat. 
 



 

 

 

El missatge publicitari no podrà desprestigiar, menysprear o desaconsellar 
organismes, institucions, països o persones, ni atemptar contra la moral o els bons 
costums admesos socialment al país. 
 
L’Ajuntament podrà ordenar la retirada de qualsevol anunci publicitari que consideri 
que vulnera aquestes condicions, i podrà suspendre l’autorització de la publicitat. Així 
mateix, la publicitat exposada s’haurà d’ajustar a la normativa sobre seguretat vial i a 
la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya i el 
Decret 23/2002, de 22 de gener, pel qual es desenvolupa el procediment per a 
l’obtenció de llicències per a l’exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu 
exercici i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria. 
 
La col·locació de publicitat a l’exterior del vehicle serà exposada únicament en la part 
exterior de les portes laterals del darrere, exclòs el vidre. També es podrà incloure 
publicitat solidària, sense ànim de lucre, en el vidre posterior del vehicle. Les 
dimensions màximes per a cadascuna de les ubicacions esmentades seran sempre 
les que limita el rectangle de 25 cm. d’alçada i 70 cm. d’amplada. No podrà ser 
lluminosa ni sonora, sols podrà consistir en l’exhibició del missatge publicitari de 
l’entitat anunciada. 
 
La publicitat a l’interior del vehicle anirà col·locada en un suport situat al respatller dels 
seients davanters. Només es podrà portar en els seients i ni el suport ni la publicitat 
podran sobrepassar les dimensions del respatller. 
 
Els anuncis no seran fixos ni d’adhesió, sinó que es disposaran en un suport flexible, 
degudament homologat, que no pugui ocasionar perill als passatgers ni limitar-ne la 
seva confortabilitat. Tampoc podrà limitar-se la visibilitat del conductor ni limitar o 
impedir la perfecta visió del taxímetre per les persones usuàries. 
 
El titular de la llicència d’auto-taxi que exhibeixi publicitat contravenint les normes 
anteriors, incorrerà en una falta molt greu, la qual es sanciona amb un advertiment o 
una multa de fins a 2.500 euros. 
 
Per altra banda, els titulars de llicència de taxi podran instal·lar sistemes multimèdia 
interactius, capaços d’oferir a més de publicitat altres valors afegits: comunicacions 
simultànies, serveis addicionals per a taxistes i clients, informació de punts de forta 
demanda, missatges relacionats amb la salut laboral, l’atenció als clients, les 
innovacions tecnològiques, traductor d’idiomes, notícies i altres temes d’interès pels 
clients, elements tots ells destinats a millorar la qualitat del servei. 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco 
Álvarez = 22 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 



 

 

 

 
 12. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DE LA 

SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 
DATA 1 DE JUNY DE 2004, ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I “ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.” 

 
Relació de fets 
 
I. Que en data 21 de març de 2013, ambdues part van signar el document 
d’addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 2004, ratificada 
posteriorment pel Ple de la Corporació de data 8 d’abril de 2013. 
 
El Conveni de col·laboració d’1 de juny de 2004 complementava un conveni 
de col·laboració anterior, signat per ambdues parts en data 3 de novembre de 
2003, mitjançant el qual l’Ajuntament proposava a Endesa acollir-se al 
procediment establert en l’article 48 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme de Catalunya, per poder construir un parc de 110 KV en el punt 
d’encreuament de la línia 110 KV Tarragona-Sant Boi amb la línia de 110 KV 
Vilanova-Els Monjos. 
 
La finalitat d’aquest conveni era permetre la construcció d’aquesta instal·lació 
amb caràcter provisional (màxim 10 anys), al sud de la C-32, mentre no es 
pugui disposar de la subestació de 400 a 110 KV al nord de la C-32, que havia 
de pal·liar la crítica situació d’insuficiència d’energia disponible, mitjançant la 
optimització de fluxos. 
 
El projecte per a la construcció d’aquest parc va ser aprovat inicialment per 
l’Ajuntament, amb prescripcions, en data 21 d’agost de 2003, i definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 21 de gener de 
2004, atorgant-se la corresponent llicència municipal d’obres per acord de la 
Junta de Govern Local de 6 de maig de 2004. 
 
En el pacte PRIMER d’aquest conveni de 3 de novembre de 2003, Endesa va 
acceptar la condició de temporalitat de la instal·lació. Considerant que el 
termini màxim establert va ser de màxim 10 anys, aquest es va complir en 
data 3 de novembre de 2013.  
 
Tot i així, en el seu pacte SEGON, l’Ajuntament va assumir el compromís 
d’estudiar la incidència territorial, urbanística i mediambiental de la implantació 
d’aquest parc de manera definitiva, per adoptar la solució urbanística més 
adient. A més, el pacte TERCER preveia expressament la subscripció d’un 
altre conveni urbanístic de col·laboració, complementari d’aquest, que 
contingués els compromisos mutus i condicions entre ambdues parts, per a la 



 

 

 

consecució dels objectius respectius fixats, la qual cosa va fructificar en el 
conveni abans esmentat de data 1 de juny de 2004, complementat al seu torn 
per l’addenda de 21 de març de 2013. 
 
II. El PACTE PRIMER de l’addenda signada en data 21 de març de 2013 diu 
textualment el següent: 

PRIMER.- L’Ajuntament, dintre de les competències que li són 
pròpies, es compromet a iniciar en un termini màxim de SIS (6) 
MESOS els tràmits corresponents per a les modificacions dels 
instruments urbanístics (Pla General d’Ordenació municipal i Pla 
Especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf - 1”i 
“Garraf – 2” i les seves línies de transport), necessàries perquè la 
qualificació urbanística dels terrenys on s’enclava l’actual parc 
provisional denominat Garraf - 1 (anomenat El Rourell per part 
d’ENDESA), sigui la correcta per a aquest tipus d’infraestructura de 
serveis tècnics. 

El referit termini màxim començarà a comptar des de la data 
d’entrada en el registre municipal dels referits documents de 
modificació presentats a instància d’Endesa, els quals s’hauran de 
presentar en un termini màxim de SIS (6) MESOS des de la data de 
signatura del present conveni.  

En el cas que arribada la data de finalització del termini dels 10 
anys esmentats en el manifestant primer, no s’hagués finalitzat 
aquesta tramitació, l'Ajuntament concediria una pròrroga fins a 
la fi d’aquests tràmits. 
 
Tot això a l’objecte que es pugui construir en dit emplaçament una 
nova subestació elèctrica amb transformació 110/25 KV, que pugui 
atendre adequadament les necessitats de subministrament elèctric 
del creixement futur dels sectors previstos actualment pel 
planejament general d’aquest municipi, fins a completar la potència 
ferma màxima limitada tècnicament d'aquesta subestació que és de 
40 MVA d’acord amb els paràmetres descrits en l’apartat 
“Justificació tècnica” de l’antecedent VI d’aquest conveni. El 
finançament dels projectes urbanístics o industrials que es 
desenvolupin serà   cobert d'acord amb la legislació vigent en el 
moment. 

Els sectors actualment previstos en el planejament, pendents de 
desenvolupament o de connexió per al subministrament elèctric, 
són els següents: 

Sòl urbà no consolidat: 
            1.3 Santa Llúcia 



 

 

 

            1.5 Platja Llarga 
            1.7 Colònia Sant Rafael 
            1.8 Cementiri i àrea esportiva 
            1.22 Industrial La Plana 

Sòl urbanitzable 
            2.1 Llimonet Poligons 2 i 3 
            2.2 Mas Seró Subsector 2 
            2.5 Turó St. Cristòfol 
            2.8 Eixample Nord 
            2.6.1 Ortoll 1   
            2.6.1 Ortoll 2 
            2.12 Torre d’en Veguer 
            2.15 Industrial Roquetes. Subsector V 
            3.1 Tacó Variant 
            3.2 Sta. Maria de Cubelles (ampliació) 
            3.3 Mas Tapet 
            3.4 Mas Roquer 
            3.6 Pau de l’Hostal 
            3.8 Masia Barreres II 
            3.9 Sant Jordi II 
            3.10 La Muntanyeta 
            3.12 Vilanova Park 

Altres 
            Pla Especial del Port.” 
 

D’acord amb dit pacte, en data 16-04-2013 Endesa Distribución Eléctrica SLU 
va presentar en el registre d’aquest Ajuntament els documents “Avanç 
Modificació del Pla General d’Ordenació” i “Avanç Modificació del Pla Especial 
d’Ordenació de les Subestacions Garraf-1 i Garraf-2” (núms. de registre 
2013010059 i 2013010056, respectivament), iniciant-se així per part de 
l’Ajuntament els tràmits administratius corresponents perquè la qualificació 
urbanística dels terrenys on s’enclava l’actual parc provisional denominat 
Garraf - 1 (anomenat El Rourell per part d’ENDESA), sigui la correcta per a 
aquest tipus d’infraestructura de serveis tècnics. 
 
Per tal motiu, Endesa Distribución Eléctrica SLU va presentar en data 7 de 
gener de 2014 (registre d’entrada núm. 308), escrit sol·licitant la concessió 
d’una pròrroga del termini de 10 anys previst en el pacte primer del conveni 
de col·laboració 3 de novembre de 2003, tal i com s’estableix també en el 
pacte primer de l’addenda del conveni, en no haver-se finalitzat la tramitació 
dels assenyalats instruments urbanístics. 
 
III. D’altra banda, el PACTE TERCER de l’esmentada addenda presenta el 
següent contingut literal: 



 

 

 

 
“TERCER.- Ambdues parts convenen en la necessitat d’actualitzar 
el marc de col·laboració en substitució dels compromisos previstos 
en els pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ del conveni 
signat en data 1 de juny de 2004, per quant dits compromisos no 
han estat executats, com tampoc han estat materialitzades algunes 
de les actuacions municipals previstes específicament en dits 
pactes, de tal manera que la única que en l’actualitat es pot 
executar de les previstes en el seu dia és la renovació de 
l’enllumenat públic per a l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i 
contra la contaminació lumínica.   

En conseqüència, Endesa es compromet a participar activament en el 
foment d’actuacions de millora i ordenació en el subministrament 
elèctric de la ciutat, i més concretament en relació a la renovació de 
l’enllumenat públic per a l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i 
contra la contaminació lumínica, mitjançant l’execució per part 
d’Endesa de les següents ACTUACIONS:  

-  Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de 
l’Urbanització Aragai, Q43, d’acord amb el projecte que es recull en 
l’annex I. 

-  Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de 
l’Urbanització del Prat de Vilanova, Q36, d’acord amb el projecte 
que es recull en l’annex I. 

-  Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del Passeig 
de Ribes Roges Q98, d’acord amb el projecte que es recull en 
l’annex I. 

Així mateix, Endesa es compromet a desplaçar o modificar 
l’emplaçament del CT 249 d’aquest municipi, d’acord amb la solució 
tècnica que se recull en annex II. 

La totalitat de les actuacions anteriorment ressenyades hauran 
d’haver estat executades per Endesa dins el calendari següent:  

-  Pel que fa a l’execució dels tres projectes esmentats anteriorment, 
en un termini màxim de SIS (6) MESOS des de la data de 
signatura del present conveni 

-  Pel que fa a la modificació del centre de transformació, en un 
termini màxim de SIS (6) MESOS des de la data de signatura del 
present conveni 

L’incompliment total o parcial d’aquests compromisos facultarà a 
aquest Ajuntament l’exercici de les accions legals que 
corresponguin en reclamació del seu compliment així com dels 
danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar. 



 

 

 

El present pacte substitueix i deixa sense efecte els compromisos 
previstos en els pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ del 
conveni signat en data 1 de juny de 2004.” 

 
D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic incorporat a l’expedient, els tres 
projectes ressenyats en el referit Pacte Tercer ja han estat adequadament 
executats per part d’Endesa.  
 
No obstant, pel que fa al desplaçament o modificació de l’emplaçament del CT 
249 que es troba a la Rambla del Far d’aquest municipi, en el decurs d’aquest 
temps l’Ajuntament ha considerat com més adequat i viable tècnicament i 
urbanísticament un desplaçament alternatiu de dit centre de transformació, 
modificant en aquest aspecte la solució tècnica recollida en l’annex II de 
l’addenda al conveni signada en data 21 de març de 2013, segons consta en el 
nou document tècnic que s’adjunta com a annex al present document. Essent 
necessari, doncs, la determinació d’un nou termini específic per a l’execució 
d’aquesta actuació.   
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist el document de segona addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 
de juny de 2004, i el document tècnic que s’ha adjunta com annex a dita 
segona addenda, que s’incorporen a l’expedient corresponent, on 
s’estableixen els pactes i condicions per al compliment dels objectius 
assenyalats en els antecedents que precedeixen.  
 
2. D’acord amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, les administracions públiques podran celebrar acords, 
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic que tenen encomanat. 
 
3. De conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació dels 
convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent 
dins del mes següent a llur aprovació. Així mateix, el present document haurà 
de ser sotmès per a la seva aprovació als tràmits i requisits que determina 
l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d‘agost que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el propi art. 26 de l’esmentat 
Decret 305/2006. 
 



 

 

 

4. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció del 
present acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de 
Règim Local.  

Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de Bases de Règim 
Local i article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a 
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest  Ple de l'Ajuntament acorda: 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar la segona addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 
de juny de 2004 entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat “Endesa, 
Distribución Eléctrica, S.L.”, incorporada a l’expedient.  
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest 
document i de tots aquells altres que siguin necessaris per a la formalització 
d’aquest acord. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, dins del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme.  
 
Així mateix, el present document haurà de ser sotmès als tràmits i requisits 
que determina l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d‘agost que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el propi art. 26 de 
l’esmentat Decret 305/2006. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’entitat “Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.”, 
amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
 



 

 

 

SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 1 DE JUNY 
DE 2004, ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
“ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.” 
 
 
Vilanova i la Geltrú, --- de ---------- de 2014. 
 
 

REUNITS: 
 
 
D’una part, la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, Alcaldessa-Presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Assistida pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Isidre 
Martí Sardà. 

 

D’altra part, el Sr. ----------------------------, major d’edat, amb NIF -------------, actuant en 
nom i representació en la seva condició de ------------------------------- de l’entitat Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU, NIF B-82846817, domiciliada a l’av. Paral·lel, 51 – 08004 
Barcelona. 

 

Es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat legal suficient en la 
representació que ostenten per atorgar i obligar-se en el present acte i 

 

MANIFESTEN: 

 

I.- Que en data 21 de març de 2013, ambdues part van signar el document d’addenda 
al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 2004, ratificada posteriorment pel 
Ple de la Corporació de data 8 d’abril de 2013. 

El Conveni de col·laboració d’1 de juny de 2004 complementava un conveni de 
col·laboració anterior, signat per ambdues parts en data 3 de novembre de 2003, 
mitjançant el qual l’Ajuntament proposava a Endesa acollir-se al procediment 
establert en l’article 48 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de Catalunya, 
per poder construir un parc de 110 KV en el punt d’encreuament de la línia 110 KV 
Tarragona-Sant Boi amb la línia de 110 KV Vilanova-Els Monjos. 

La finalitat d’aquest conveni era permetre la construcció d’aquesta instal·lació amb 
caràcter provisional (màxim 10 anys), al sud de la C-32, mentre no es pugui disposar 
de la subestació de 400 a 110 KV al nord de la C-32, que havia de pal·liar la crítica 
situació d’insuficiència d’energia disponible, mitjançant la optimització de fluxos. 
 

El projecte per a la construcció d’aquest parc va ser aprovat inicialment per 
l’Ajuntament, amb prescripcions, en data 21 d’agost de 2003, i definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 21 de gener de 2004, 



 

 

 

atorgant-se la corresponent llicència municipal d’obres per acord de la Junta de 
Govern Local de 6 de maig de 2004. 

 

En el pacte PRIMER d’aquest conveni de 3 de novembre de 2003, Endesa va 
acceptar la condició de temporalitat de la instal·lació. Considerant que el termini 
màxim establert va ser de màxim 10 anys, aquest es va complir en data 3 de 
novembre de 2013.  

 

Tot i així, en el seu pacte SEGON, l’Ajuntament va assumir el compromís d’estudiar la 
incidència territorial, urbanística i mediambiental de la implantació d’aquest parc de 
manera definitiva, per adoptar la solució urbanística més adient. A més, el pacte 
TERCER preveia expressament la subscripció d’un altre conveni urbanístic de 
col·laboració, complementari d’aquest, que contingués els compromisos mutus i 
condicions entre ambdues parts, per a la consecució dels objectius respectius fixats, 
la qual cosa va fructificar en el conveni abans esmentat de data 1 de juny de 2004, 
complementat al seu torn per l’addenda de 21 de març de 2013. 

 

II.- El PACTE PRIMER de l’addenda signada en data 21 de març de 2013 diu 
textualment el següent: 

 

PRIMER.- L’Ajuntament, dintre de les competències que li són pròpies, es 
compromet a iniciar en un termini màxim de SIS (6) MESOS els tràmits 
corresponents per a les modificacions dels instruments urbanístics (Pla 
General d’Ordenació municipal i Pla Especial d’ordenació de l’espai de les 
subestacions “Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les seves línies de transport), 
necessàries perquè la qualificació urbanística dels terrenys on s’enclava 
l’actual parc provisional denominat Garraf - 1 (anomenat El Rourell per 
part d’ENDESA), sigui la correcta per a aquest tipus d’infraestructura de 
serveis tècnics. 
El referit termini màxim començarà a comptar des de la data d’entrada en 
el registre municipal dels referits documents de modificació presentats a 
instància d’Endesa, els quals s’hauran de presentar en un termini màxim 
de SIS (6) MESOS des de la data de signatura del present conveni.  
En el cas que arribada la data de finalització del termini dels 10 anys 
esmentats en el manifestant primer, no s’hagués finalitzat aquesta 
tramitació, l'Ajuntament concediria una pròrroga fins a la fi d’aquests 
tràmits. 
 
Tot això a l’objecte que es pugui construir en dit emplaçament una nova 
subestació elèctrica amb transformació 110/25 KV, que pugui atendre 
adequadament les necessitats de subministrament elèctric del creixement 
futur dels sectors previstos actualment pel planejament general d’aquest 
municipi, fins a completar la potència ferma màxima limitada tècnicament 
d'aquesta subestació que és de 40 MVA d’acord amb els paràmetres 



 

 

 

descrits en l’apartat “Justificació tècnica” de l’antecedent VI d’aquest 
conveni. El finançament dels projectes urbanístics o industrials que es 
desenvolupin serà   cobert d'acord amb la legislació vigent en el moment. 
 
Els sectors actualment previstos en el planejament, pendents de 
desenvolupament o de connexió per al subministrament elèctric, són els 
següents: 
 
Sòl urbà no consolidat: 
            1.3 Santa Llúcia 
            1.5 Platja Llarga 
            1.7 Colònia Sant Rafael 
            1.8 Cementiri i àrea esportiva 
            1.22 Industrial La Plana 
 
Sòl urbanitzable 
            2.1 Llimonet Poligons 2 i 3 
            2.2 Mas Seró Subsector 2 
            2.5 Turó St. Cristòfol 
            2.8 Eixample Nord 
            2.6.1 Ortoll 1   
            2.6.1 Ortoll 2 
            2.12 Torre d’en Veguer 
            2.15 Industrial Roquetes. Subsector V 
            3.1 Tacó Variant 
            3.2 Sta. Maria de Cubelles (ampliació) 
            3.3 Mas Tapet 
            3.4 Mas Roquer 
            3.6 Pau de l’Hostal 
            3.8 Masia Barreres II 
            3.9 Sant Jordi II 
            3.10 La Muntanyeta 
            3.12 Vilanova Park 
Altres 
            Pla Especial del Port.” 

 

D’acord amb dit pacte, en data 16-04-2013 Endesa Distribución Eléctrica SLU va 
presentar en el registre d’aquest Ajuntament els documents “Avanç Modificació del 
Pla General d’Ordenació” i “Avanç Modificació del Pla Especial d’Ordenació de les 
Subestacions Garraf-1 i Garraf-2” (núms. de registre 2013010059 i 2013010056, 
respectivament), iniciant-se així per part de l’Ajuntament els tràmits administratius 
corresponents perquè la qualificació urbanística dels terrenys on s’enclava l’actual 
parc provisional denominat Garraf - 1 (anomenat El Rourell per part d’ENDESA), 
sigui la correcta per a aquest tipus d’infraestructura de serveis tècnics. 
 
Per tal motiu, Endesa Distribución Eléctrica SLU va presentar en data 7 de gener de 
2014 (registre d’entrada núm. 308), escrit sol·licitant la concessió d’una pròrroga del 



 

 

 

termini de 10 anys previst en el pacte primer del conveni de col·laboració 3 de 
novembre de 2003, tal i com s’estableix també en el pacte primer de l’addenda del 
conveni, en no haver-se finalitzat la tramitació dels assenyalats instruments 
urbanístics. 
 
III.- D’altra banda, el PACTE TERCER de l’esmentada addenda presenta el següent 
contingut literal: 

 
“TERCER.- Ambdues parts convenen en la necessitat d’actualitzar el 
marc de col·laboració en substitució dels compromisos previstos en els 
pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ del conveni signat en data 1 
de juny de 2004, per quant dits compromisos no han estat executats, com 
tampoc han estat materialitzades algunes de les actuacions municipals 
previstes específicament en dits pactes, de tal manera que la única que 
en l’actualitat es pot executar de les previstes en el seu dia és la 
renovació de l’enllumenat públic per a l’aplicació de mesures d’estalvi 
energètic i contra la contaminació lumínica.   
 
En conseqüència, Endesa es compromet a participar activament en el 
foment d’actuacions de millora i ordenació en el subministrament elèctric de 
la ciutat, i més concretament en relació a la renovació de l’enllumenat públic 
per a l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i contra la contaminació 
lumínica, mitjançant l’execució per part d’Endesa de les següents 
ACTUACIONS:  
 
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Urbanització 
Aragai, Q43, d’acord amb el projecte que es recull en l’annex I. 
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Urbanització del 
Prat de Vilanova, Q36, d’acord amb el projecte que es recull en l’annex I. 
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del Passeig de 
Ribes Roges Q98, d’acord amb el projecte que es recull en l’annex I. 
 
Així mateix, Endesa es compromet a desplaçar o modificar l’emplaçament 
del CT 249 d’aquest municipi, d’acord amb la solució tècnica que se recull 
en annex II. 
 
La totalitat de les actuacions anteriorment ressenyades hauran d’haver 
estat executades per Endesa dins el calendari següent:  
 
- Pel que fa a l’execució dels tres projectes esmentats anteriorment, en un 
termini màxim de SIS (6) MESOS des de la data de signatura del present 
conveni 
 
- Pel que fa a la modificació del centre de transformació, en un termini 
màxim de SIS (6) MESOS des de la data de signatura del present conveni 
  



 

 

 

L’incompliment total o parcial d’aquests compromisos facultarà a aquest 
Ajuntament l’exercici de les accions legals que corresponguin en 
reclamació del seu compliment així com dels danys i perjudicis que 
s’hagin pogut ocasionar. 
 
 El present pacte substitueix i deixa sense efecte els compromisos 
previstos en els pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ del conveni 
signat en data 1 de juny de 2004.” 
 

D’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic incorporat a l’expedient, els tres projectes 
ressenyats en el referit Pacte Tercer ja han estat adequadament executats per part 
d’Endesa.  
 
No obstant, pel que fa al desplaçament o modificació de l’emplaçament del CT 249 que 
es troba a la Rambla del Far d’aquest municipi, en el decurs d’aquest temps 
l’Ajuntament ha considerat com més adequat i viable tècnicament i urbanísticament un 
desplaçament alternatiu de dit centre de transformació, modificant en aquest aspecte 
la solució tècnica recollida en l’annex II de l’addenda al conveni signada en data 21 de 
març de 2013, segons consta en el nou document tècnic que s’adjunta com a annex al 
present document. Essent necessari, doncs, la determinació d’un nou termini específic 
per a l’execució d’aquesta actuació.   
 
 
Per tot l’exposat, els compareixents, tal com actuen, 
 
 

ACORDEN: 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Endesa Distribución Eléctrica SLU, 
d’acord amb el previst en el PACTE PRIMER de l’addenda al Conveni de 
Col·laboració de data 1 de juny de 2004 signada en data  21 de març de 2013 i 
segons es ressenya en el manifesten II del present document, acorden 
expressament la pròrroga del termini establert en el conveni de col·laboració de 3 de 
novembre de 2003 respecte a la instal·lació d’un parc provisional de 110 KV en el 
punt d’encreuament de la línia 110 KV Tarragona-Sant Boi amb la línia de 110 KV 
Vilanova-Els Monjos (parc provisional denominat Garraf – 1, (anomenat El Rourell 
per part d’ENDESA), fins a la finalització dels tràmits administratius 
corresponents a les modificacions dels instruments urbanístics (Pla General 
d’Ordenació municipal i Pla Especial d’ordenació de l’espai de les subestacions 
“Garraf - 1” i “Garraf – 2” i les seves línies de transport), que s’estan tramitant en 
l’actualitat. 
 
SEGON.- Ambdues parts mostren la seva conformitat en la modificació de la solució 
tècnica recollida en l’annex II de l’assenyalada addenda al conveni, determinant-se un 
desplaçament alternatiu de l’emplaçament del CT 249 d’aquest municipi, proposat 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el sentit que figura en el nou annex que 
s’incorpora a aquesta segona addenda.   
 



 

 

 

A tals efectes, es convé expressament la modificació del calendari d’execució previst 
en el PACTE TERCER de l’addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 
2004 signada en data 21 de març de 2013, relatiu al desplaçament d’aquest centre de 
transformació, establint-se un termini màxim de QUATRE (4) MESOS per a l’execució 
d’aquesta actuació per part d’Endesa Distribución Eléctrica SLU. 
   
TERCER.- En relació a dit nou emplaçament, l’Ajuntament i la Geltrú adquireix 
expressament els següents compromisos: 
 

1.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú autoritza a Endesa Distribución Eléctrica SLU 
a què en qualsevol moment pugui accedir lliurement i directament al nou 
emplaçament del CT 249 i col·locar-hi tots els elements propis d’un centre de 
transformació, incloent-hi els transformadors i els senyals d’identificació, localització i 
seguretat que s’estimin necessaris i a poder-hi realitzar les obres d’ampliació interior 
de les instal·lacions, conservació, manteniment, reparació, adaptació i modificació 
que estimi necessàries i que siguin imposades per les necessitats del servei, prèvia 
sol·licitud i obtenció, si s’escau, de les llicències i/o autoritzacions que siguin 
preceptives d’acord amb les normatives vigents. 

Així mateix, autoritza a Endesa Distribución Eléctrica SLU les entrades i sortides dels 
cables d’alta i baixa tensió, subterranis que alimenten l’esmentat centre i que en 
derivin, per al normal desenvolupament de la xarxa, podent utilitzar els mitjans 
necessaris per dur-ho a terme, prèvia sol·licitud i obtenció, si s’escau, de les llicències 
i/o autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb les normatives vigents. 
 
2.- Amb la finalitat de garantir el normal funcionament del centre de transformació, 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú autoritza a Endesa Distribución Eléctrica SLU a 
què el seu personal propi, o de qui en un futur podés substituir-la i al de les empreses 
col·laboradores acreditades a l’efecte, tingui accés lliure i directe al CT 249 en tot 
moment i durant les 24 hores del dia, a dits exclusius efectes.  
 
El lliure i directe accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una 
autorització específica en cada cas i es preveurà tant pels vehicles com pel personal 
indicat en el paràgraf anterior a l’efecte i amb l’objecte de què: 
 

a) Pugui realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i/o 
modificació que siguin necessàries i/o vinguin imposades per les necessitats del 
servei, en les instal·lacions existents, així com dels cables d’alta i baixa tensió 
que alimentin al centre i que es derivin del mateix. 

 
b) Pugui procedir a la substitució dels elements, instal·lacions i aparellatge en 

l’esmentat centre, inclosa l’ampliació dels transformadors, així com dels cables 
subterranis que entrin i/o surtin del mateix, realitzant a l’efecte quines operacions 
i treballs siguin necessaris. 

 
Tot això prèvia sol·licitud i obtenció, si s’escau, d’aquelles llicències o autoritzacions 
que siguin necessàries d’acord amb les normatives vigents. 



 

 

 

 
3.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a no tancar l’espai que es 
troba situat entre el centre de transformació i el carrer de l’Àncora, actualment utilitzat 
com a aparcament de motocicletes i que es troba qualificat de sistema viari (rambla) 
per tal de garantir sempre el lliure accés al centre per part d’Endesa Distribución 
Eléctrica SLU, sempre i quan aquest centre es mantingui operatiu i en funcionament. 
 
4.- El centre de transformació CT 249 i les altres instal·lacions pròpies del mateix es 
mantindran en l’emplaçament determinat mentre subsisteixin subministraments que 
en derivin del mateix.  
 
5.- Qualsevol modificació substancial de l’accés i l’espai d’influència del centre de 
transformació i/o l’espai afectat pel recorregut dels cables subterranis, haurà de ser 
comunicada a Endesa Distribución Eléctrica SLU. Les modificacions que comportin 
alteracions en l’accessibilitat, reducció de l’amplada lliure de l’accés, canvis de cota 
de la rasant actual o obstrucció total o parcial de la ventilació del CT 249 no estaran 
permeses si deriven en l’incompliment dels punts anteriors o en situacions 
antireglamentàries. O en tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumirà els 
costos de les modificacions necessàries per adaptar de nou les instal·lacions  a les 
condicions establertes en els punts 1, 2 i 3. 
 
 
QUART.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Endesa Distribución Eléctrica SLU, tal 
com actuen, ratifiquen i s’obliguen al compliment de la resta d’acords i pactes de 
l’addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 2004 signada en data 21 
de març de 2013, i ratificada pel Ple de la Corporació en data 8 d’abril de 2013. 
 
 
I en prova de conformitat amb el contingut de la present segona addenda, les parts 
indicades el signen en triplicat exemplar del mateix valor i efecte, al lloc i en la data 
de l’encapçalament. 
 
 
____________________________________________________________________ 



 

 

 

 



 

 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per majoria absoluta dels membres del 
Ple: 
 

• Vots a favor: CiU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez = 
22 vots 

• Abstencions: CUP = 3 vots 
 

 
 
 13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, 

DE L’ACORD DE JGL DE 25.03.2014, D’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ PELS 
DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH).  

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 25 de març de 2014 va prendre 
l’acord d’aprovar la modificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona, per al funcionament d’un 
Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH). 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de març de 
2014, que diu literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona, per al 
funcionament del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH), 
segons el següent tenor literal: 
 

• Pel que fa al Pacte quart del conveni “Aportació econòmica per a 
l’exercici 2013 i forma de pagament”:  

 
On diu: 
 



 

 

 

“La Diputació de Barcelona farà efectiva una aportació econòmica de 
VUIT MIL EUROS (8.000,00 €), per a l’anualitat de 2013, amb càrrec a 
l’aplicació G/50300/151A0/46280 del pressupost vigent de la Diputació 
de Barcelona, la qual serà transferida a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú”. 
 
El pagament d’aquesta aportació econòmica es realitzarà en dues 
fases:  
 
Una primera aportació de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €), (50% de 
l’import total), a la signatura del present conveni. 
 
Una segona aportació de  QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €), (50% de 
l’import total), contra presentació de la justificació de les despeses 
descrites en el pacte 3.1 i d’acord amb el pacte següent.” 
 
Ha de dir: 
 
“La Diputació de Barcelona farà efectiva una aportació econòmica de 
VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00 €), per a l’anualitat de 2013, amb 
càrrec a l’aplicació G/50300/151A0/46280 del pressupost vigent de la 
Diputació de Barcelona, la qual serà transferida a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú”. 
 
El pagament d’aquesta aportació econòmica es realitzarà en dues 
fases:  
 
Una primera aportació de QUATRE MIL EUROS (4.000,00 €), a la 
signatura del present conveni. 
 
Una segona aportació de  DIVUIT MIL EUROS (18.000,00 €), contra la 
presentació de la justificació de les despeses descrites en el pacte 3.1 i 
d’acord amb el pacte següent.” 
 

 
• Pel que fa al Pacte cinquè del conveni “Execució i justificació”:  

 
On diu: 
 
“Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució 
de l’ajut, establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2013 i el 
31 de desembre de 2013. 
 



 

 

 

El destinatari disposarà com a màxim fins el 31 de març de 2014 per a 
trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut.” 
 
Ha de dir: 
 
“Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució 
de l’ajut, establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2013 i el 
30 de setembre de 2014. 
 
El destinatari disposarà com a màxim fins el 31 de desembre de 2014 
per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte 
d’ajut.” 

 
SEGON. Mantenir la resta de pactes previstos en el citat conveni. 
 
TERCER. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
QUART. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació 
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present 
acord. 
 
CINQUÈ. Notificar a la Diputació de Barcelona el present acord.”  
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 

 14. MEDI AMBIENT. RATIFICAR LA “DECLARACIÓ DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER L’ADAPTACIÓ ALS EFECTES DEL CANVI 
CLIMÀTIC EN EL TERRITORI I EL LITORAL” DE L’ASSEMBLEA 
DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 
Relació de fets  
 
1. Els experts en canvi climàtic de l’Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè Informe d'Avaluació que les 
activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terra. També, 
l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d'experts sobre el Canvi 
Climàtic de Catalunya (GECC) assenyalen que el canvi climàtic amenaça 
les diferents regions d'Europa i del nostre país a través d'una sèrie de 
variacions graduals i apreciables, com ara l'augment de la temperatura, les 



 

 

 

alteracions del vent i les precipitacions, pèrdua de biodiversitat, la major 
freqüència d’inundacions o episodis climàtics severs. 
 

2. El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la 
planificació del nostre present i futur; ja fa un temps que tenim assumida la 
necessitat de mitigar el canvi climàtic. I ara hem de pensar també en 
l’adaptació, entesa com la resiliència dels ecosistemes i dels sistemes 
socials, capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas contrari, els 
costos pels danys ocasionats seguiran augmentant. Mitigació i adaptació al 
canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa moneda, complementàries i 
que cal afrontar per igual. 
 

3. Els ambients litorals i marítims són fonamentals en les dinàmiques 
ecològiques i la seva alteració tindrà repercussions socials i econòmiques 
de gran calat: canvis en el litoral i els ecosistemes marins, afectació a 
sediments, pèrdua de sorres i de superfície de platja, reorientació de la 
línia de costa, acumulació de sorres i danys en les infraestructures litorals, 
augment del nivell del mar i canvis en la intensitat, freqüència i direcció de 
l’onatge.  
 

4. En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les 
nostres societats, però especialment sobre els sectors i territoris més 
vulnerables. 
 

5. Les autoritats locals són agents clau en la implementació de mesures 
d'adaptació que millorin la resiliència del territori en àmbits com ara 
l'ordenació del territori, la salut, la protecció civil i el medi ambient. Les 
accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren la qualitat de vida de 
la ciutadania, promouen el desenvolupament sostenible, estimulen la 
inversió de projectes basats en la resiliència i creen llocs de treball i, per 
tant, s'han d'integrar en les polítiques i en la planificació urbana. 
 

6. En el marc de la 14a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, celebrada el passat 18 de març de 2014, es va 
aprovar la Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als efectes del 
canvi climàtic en el territori i el litoral. Amb aquesta declaració la Xarxa 
assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dins del marc descrit i 
amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals, per la qual 
s’adopten els següents  
 
 
 
 
 



 

 

 

ACORDS: 
 

• Comprometre’s a: 
 

• Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de 
territoris resilients i, ja que això és també una oportunitat per detectar 
vulnerabilitats i planificar la gestió municipal enfront dels riscs.  
 

• Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que 
inclogui l'avaluació dels riscos com a base per prioritzar les accions. 
 

• Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la 
vulnerabilitat local, compartir l’experiència i els coneixements, i informar 
la ciutadania i els mitjans locals sobre l'evolució de l’estratègia 
d'adaptació, així com encoratjar altres ciutats i pobles a unir-se a la 
iniciativa. 
 

• Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres 
ciutats de l’entorn mediterrani, conscients que és un dels àmbits més 
perjudicats pel canvi climàtic amb el previsible augment del nivell del 
mar i, alhora, un dels més decisius en el manteniment de la 
sostenibilitat territorial, especialment al nostre país, que disposa d’un 
front litoral extens que concentra bona part de la població. Constatem, 
a més, que l’espai marí és una de les majors reserves de biodiversitat 
del nostre territori, una font molt important de recursos per a les 
economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre. 
 

• Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades 
amb els impactes del clima –inundacions, precipitacions intenses, 
incendis, tornados i mànegues, temperatures extremes i onades de 
calor, episodis de sequera–,sobre els ecosistemes terrestres i els 
sistemes urbans –increment de l’efecte illa de calor–, i els seus efectes 
sobre l’agronomia, el verd urbà, de l’entorn rural, la salut de la població i 
sobre el turisme. I preveure i posar en marxa mesures i programes per 
tal la influència del canvi climàtic no recaigui sobre la població més 
vulnerable.  
 

• Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens 
permeti tenir més capacitat de reacció enfront dels canvis, sense 
oblidar la gestió bàsica quotidiana. Les accions passen per un ús 
eficient del recurs hídrics i per l’increment i la garantia de la 
disponibilitat de fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment 
dels recursos complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers, 
–sobretot en l’àmbit costaner, amb risc d’intrusió salina–, els 



 

 

 

sanejament adequat de les aigües residuals, i el desenvolupament de 
l’adaptació de les instal·lacions i infraestructures del cicle de l’aigua de 
proveïment i sanejament. 

 
• Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de 

manera que les mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no 
vagi en detriment de l’altre. Aquest enfocament coordinat és essencial 
per desenvolupar les mesures d'adaptació de forma eficaç a escala 
local. 

• A fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació generals i 
locals, als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes  
 

7. Finalment, la Declaració de Vilanova i la Geltrú insta als ajuntaments que 
formen part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a 
presentar-la en el ple municipal, abans del 5 de juny, per donar el màxim 
suport .  
 

8. D’acord amb els punts anteriors, i atès que Vilanova forma part de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, i que ja porta molts anys 
treballant en la mateixa línea, i que s’ha emès informe tècnic favorable que 
consta incorporat a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de Bases de Règim 
Local, i els articles 66.1 i 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar la “Declaració de Vilanova i la Geltrú per l’adaptació als 
efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral”, aprovada per l’Assemblea de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona celebrada el passat 18 de març a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Notificar-ho al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat.” 
 
 
 
 
 



 

 

 

DECLARACIÓ  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Per l’adaptació als efectes del canvi climàtic  

en el territori i el litoral 
 

 
Les ciutats i els pobles tornem a posar de manifest que els experts en canvi climàtic de 
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè Informe 
d'Avaluació, que les activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terra. 
També, l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d'experts sobre el Canvi Climàtic de 
Catalunya (GECC) assenyalen que el canvi climàtic amenaça les diferents regions d'Europa i 
del nostre país a través d'una sèrie de variacions graduals i apreciables, com ara l'augment de 
la temperatura, les alteracions del vent i les precipitacions, pèrdua de biodiversitat, la major 
freqüència d’inundacions o episodis climàtics severs 
 
El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la planificació del nostre 
present i futur.1 Ja fa un temps que tenim assumida la necessitat de mitigar el canvi climàtic. I 
ara hem de pensar també en l’adaptació, entesa com la resiliència dels ecosistemes i dels 
sistemes socials, capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas contrari, els costos pels 
danys ocasionats seguiran augmentant. Mitigació i adaptació al canvi climàtic són ja dues 
cares de la mateixa moneda, complementàries i que cal afrontar per igual.  
 
La previsió d’efectes, doncs, és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i la 
dinàmica de les societats humanes. Un dels pronòstics més indiscutits, en el qual, i en nom de 
tots els municipis litorals del país, es vol fer èmfasi des del municipi que avui ens acull, és 
l’impacte important que tindrà el canvi climàtic sobre el litoral i l’ambient marí. És notori que la 
major part de les ciutats del món estan ubicades al litoral, la qual cosa fa palesa la dimensió 
planetària de la problemàtica, i que cal contemplar la interrelació internacional de la qüestió. Els 
impactes del canvi climàtic són, per tant, d’especial rellevància en el nostre entorn geogràfic i 
cultural del mar Mediterrani. 
 
Els ambients litorals i marítims són fonamentals en les dinàmiques ecològiques i la seva 
alteració tindrà repercussions socials i econòmiques de gran calat: canvis en el litoral i els 
ecosistemes marins, afectació a sediments, pèrdua de sorres i de superfície de platja, 
reorientació de la línia de costa, acumulació de sorres i danys en les infraestructures litorals, 
augment del nivell del mar i canvis en la intensitat, freqüència i direcció de l’onatge.  
 
 

                                            
1 A Europa s’està presentant una nova Estratègia Europea per a l’adaptació i a Catalunya disposem de l’Estratègia Catalana 

d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 

 



 

 

 

 
A més, caldrà tenir en compte l’adaptació de les infrastructures urbanes competents en la 
gestió del cicle de l’aigua, per tal que puguin fer front als potencials impactes del canvi 
climàtic. Així doncs, caldrà reduir la vulnerabilitat de les instal�lacions d’aigua davant fenòmens 
meteorològics extrems. 
 
En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les nostres societats, 
però especialment sobre els sectors i territoris més vulnerables. 
 
Les autoritats locals som agents clau en la implementació de mesures d'adaptació que 
millorin la resiliència del territori en àmbits com ara l'ordenació del territori, la salut, la protecció 
civil i el medi ambient. Les accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren la qualitat de 
vida de la ciutadania, promouen el desenvolupament sostenible, estimulen la inversió de 
projectes basats en la resiliència i creen llocs de treball i, per tant, s'han d'integrar en les 
polítiques i en la planificació urbana. 
 
La Unió Europea proposa introduir l'adaptació al canvi climàtic en el Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb el llançament d'una iniciativa per promoure 
un compromís voluntari a incorporar estratègies locals d'adaptació i activitats de sensibilització. 
El Pacte ofereix un marc prometedor per tal que les ciutats i els pobles prenguin mesures i creïn 
xarxes on la mitigació i l’adaptació puguin considerar-se deforma integrada. 
 
En conclusió, els municipis tenim un paper fonamental en l’aplicació de les estratègies 
esmentades i, en conseqüència ens correspon la responsabilitat de liderar la lluita contra el 
canvi climàtic. 
 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat,  
 
Acordem,  
 
Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de territoris resilients i, 
ja que això és també una oportunitat per detectar vulnerabilitats i planificar la gestió municipal 
enfront dels riscs. Això comporta millorar la nostra capacitat d’adaptació a través de la creació 
d' estratègies d'adaptació local al canvi climàtic, o bé de la integració de l'adaptació al 
canvi climàtic als nostre plans, conjuntament amb altres ens locals, amb el suport de les 
diputacions, com a ens coordinadors, i de la Generalitat de Catalunya, i en un termini no 
superior a dos anys. 
 
Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui l'avaluació dels 
riscos com a base per prioritzar les accions, Cal doncs, fer una diagnosi de vulnerabilitat, 
identificar els riscos i els recursos necessaris per afrontar-los i, establir les mesures d'adaptació. 
La posada en pràctica de l’estratègia ha de comportar l’avaluació del progrés i la revisió d'acord 
amb els canvis de l'entorn i de les noves prioritats. 
 



 

 

 

Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat local, compartir 
l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els mitjans locals sobre l'evolució de 
l’estratègia d'adaptació, així com encoratjar altres ciutats i pobles a unir-se a la iniciativa. 
 
Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats de l’entorn 
mediterrani, conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel canvi climàtic amb el 
previsible augment del nivell del mar i, alhora, un dels més decisius en el manteniment de la 
sostenibilitat territorial, especialment al nostre país, que disposa d’un front litoral extens que 
concentra bona part de la població. Constatem, a més, que l’espai marí és una de les majors 
reserves de biodiversitat del nostre territori, una font molt important de recursos per a les 
economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre. 
 
Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades amb els impactes 
del clima –inundacions, precipitacions intenses, incendis, tornados i mànegues, temperatures 
extremes i onades de calor, episodis de sequera–,sobre els ecosistemes terrestres i els 
sistemes urbans –increment de l’efecte illa de calor–, i els seus efectes sobre l’agronomia, el 
verd urbà, de l’entorn rural, la salut de la població i sobre el turisme. I preveure i posar en 
marxa mesures i programes per tal la influència del canvi climàtic no recaigui sobre la població 
més vulnerable.  
 
Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens permeti tenir més 
capacitat de reacció enfront dels canvis, sense oblidar la gestió bàsica quotidiana. Les accions 
passen per un ús eficient del recurs hídrics i per l’increment i la garantia de la disponibilitat de 
fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment dels recursos complementaris, la protecció i 
recuperació dels aqüífers, –sobretot en l’àmbit costaner, amb risc d’intrusió salina–, els 
sanejament adequat de les aigües residuals, i el desenvolupament de l’adaptació de les 
instal�lacions i infrastructures del cicle de l’aigua de proveïment i sanejament. 
  
Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de manera que les 
mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en detriment de l’altre. Aquest 
enfocament coordinat és essencial per desenvolupar les mesures d'adaptació de forma eficaç a 
escala local. 

A fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació generals i locals, als òrgans de 
participació ciutadana i a les xarxes socials (#adaptaciocanviclimatic #DeclaracióVilanova). 
 
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Vilanova i la Geltrú en els respectius 
plens municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que 
s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’adaptació al canvi 
climàtic. 
 

14a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
 

Vilanova i la Geltrú, 18 de març de 2014 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 

 15. MEDI AMBIENT. RATIFICAR L’”ACORD DE LA XARXA PER UN 
SALT ENDAVANT DEL PACTE DELS ALCALDES I LES 
ALCALDESSES I PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL”, DE 
LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 
Relació de fets 
 
1. Vist que ara fa cinc anys, les ciutats i els pobles van començar, 
voluntàriament, a recórrer un camí que els implicava en la mitigació del canvi 
climàtic a través del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per una Energia 
Sostenible Local. En aquell moment es va assumir l'objectiu de reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle dels nostre municipis en més d'un 
20% per a l'any 2020, mitjançant la promoció de les energies renovables i de 
l’estalvi i l’eficiència energètica.  
 
2. Avui, més de 500 municipis catalans s’han adherit al Pacte i s’han redactat 
més de 350 Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), els quals han 
permès concretar accions en camps diversos, com ara l’impuls de les energies 
renovables (fotovoltaica, tèrmica i biomassa), l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic i l’estalvi en equipaments municipals (escoles, 
poliesportius, edificis d’oficines, etc.), formació i capacitació a treballadors i 
agents locals i la sensibilització dels nostres veïns i veïnes. 
 
3. Però volem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció 
dels gasos d’efecte hivernacle. En concret, i en la línia dels objectius 
establerts per la Comissió europea, per l’any 2030 ens proposem reduir les 
emissions un 40 %, una fita llunyana però per a la qual cal assentar ara les 
bases de treball.  
 
4. Així mateix, és necessari un avenç cap a l’autonomia energètica que 
permeti minimitzar les fluctuacions de preus en els mercats internacionals, 
amb l’ús de recursos energètics propis i renovables que mitiguen el canvi 
climàtic, generen riquesa i llocs de treball no deslocalitzables, i incentiven la 
innovació tecnològica. 
 
5. Les ciutats i pobles adherits a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat mostren la seva preocupació per totes aquestes circumstàncies i 
per aquests motius: 



 

 

 

 
“INSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb 
el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per una Energia Sostenible a 
través de: 
 
1. L’impuls a una nova etapa del Pacte amb més energia, suport i 

recursos dels esmerçats fins ara. 

2. Seguir impulsant programes financers i fons específics (Horitzó 2020, 
Interreg Europa, Life, FEDER...) que prioritzin l'eficiència energètica, 
l'energia intel·ligent i la mobilitat sostenible, que vagin de la mà amb 
els objectius dels PAES; i a donar suport als governs locals per tal de 
tenir accés a aquest programes financers per al període 2014-2020. 

3. L’elaboració, conjuntament amb els ens locals, de les estratègies 
financeres per a l'aplicació de les accions del PAES, les quals han de 
generar recursos financers per a propostes sòlides, viables i que 
garanteixin la rendibilitat de la inversió. Les inversions vinculades a 
les ciutats i els pobles s’han de basar en la col·laboració entre els 
ciutadans, les empreses i les entitats socials.  

4. L’establiment d’un diàleg amb els governs supramunicipals a tots 
nivells per tal que presentin propostes de suport per tal que els ens 
locals puguin executar les accions dels PAES. 

5. L’aprovació d’objectius vinculants i ambiciosos per a l’any 2030 amb 
la finalitat de continuar impulsant -també en l’àmbit local- una política 
energètica local sostenible a mig i llarg termini, més enllà del 2020. 

 

REQUERIM al GOVERN DE L’ESTAT: 
 
A resoldre el marc regulatori del mercat elèctric tenint en compte els 
criteris i els compromisos del Pacte: impuls a les energies renovables 
locals, eficiència i estalvi energètics, i mitigació del canvi climàtic 
 
DEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALS (Estat, 
Generalitat de Catalunya) a FER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE 
de manera que:  

 
1.  Les polítiques energètiques i de canvi climàtic tinguin en compte el 

moviment del Pacte i l’incorporin com un element fonamental d’acció. 

2.  S’impulsin programes de suport per l’aplicació de les accions del 
PAES, i es doni suport a l’accés als programes financers i als fons 
específics europeus. 

3.  Es mostri una aposta ferma per les energies renovables que permeti 
un ús més gran dels recursos propis, els quals comporten una 
dependència energètica menor i afavoreixen la creació de llocs de 
treball no deslocalitzables. 



 

 

 

4.  S’estableixi el marc legal i estratègic adient per prevenir i pal·liar 
situacions de pobresa energètica, amb una integració més clara dels 
vessants socials, econòmics i ambientals. 

5.  Es determini un marc normatiu que faciliti l’obtenció de les dades 
globals i individualitzades de consums energètics a l’usuari final. 

  
És per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN 
SALT ENDANVANT EN EL PACTE, i especialment a: 

 
1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle per l’any 2030 i a afrontar els nous reptes 
que se’n derivin. 

2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i a vetllar per la 
integració de les polítiques socials, econòmiques i ambientals 

3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís del Pacte en 
què encara no s’ha actuat suficientment: sector residencial, terciari i 
transport 

4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció 
de l’ús de recursos propis renovables, per tal d’esdevenir exemple per 
a altres administracions i per a la resta de la societat. 

5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte. 

6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris 
finals i com a potencials productors/promotors.” 

 
6. Finalment, ens insten a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses i per una Energia sostenible local en els respectius plens 
municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin. 
 
7. D’acord amb els punts anteriors, i atès que Vilanova forma part de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, i que ja porta molts anys treballant 
en la mateixa línea, i que s’ha emès informe tècnic favorable que consta 
incorporat a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim 
local, i els articles 66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a proposta de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 



 

 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar l’”Acord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte dels 
Alcaldes i les Alcaldesses i per una energia sostenible local” de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, aprovat 
per l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona celebrada el passat 18 de març a Vilanova i la Geltrú. 
  
SEGON. Notificar-ho al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat.” 
 
 

ACORD DE LA XARXA 

per un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una 
Energia sostenible local 

 

Ara fa cinc anys, les ciutats i els pobles vam començar, voluntàriament, a recórrer un camí que 
ens implicava en la mitigació del canvi climàtic a través del Pacte dels Alcaldes i les 
Alcaldesses per una Energia Sostenible Local. En aquell moment vam assumir l'objectiu de 
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels nostre municipis en més d'un 20% per a 
l'any 2020, mitjançant la promoció de les energies renovables i de l’estalvi i l’eficiència 
energètica.  

Avui, més de 500 municipis catalans s’han adherit al Pacte i s’han redactat més de 350 
Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), els quals han permès concretar accions en 
camps diversos, com ara l’impuls de les energies renovables (fotovoltaica, tèrmica i biomassa), 
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i l’estalvi en equipaments municipals (escoles, 
poliesportius, edificis d’oficines, etc.), formació i capacitació a treballadors i agents locals i la 
sensibilització dels nostres veïns i veïnes.  

Un moviment local d’èxit que, promogut des de la Comissió Europea a través de l'Oficina del 
Pacte, ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, com a primera entitat 
coordinadora del Pacte, així com també de la resta d’entitats coordinadores: les diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, totes les quals han ofert als ens 
locals suport polític, tècnic, econòmic i jurídic. 

El camí recorregut ens ha permès aprendre, i assolir èxits, però no ha estat tant planer com 
podíem preveure ara fa cinc anys. Hem trobat obstacles inesperats: una crisi severa, canvis en 
les prioritats econòmiques i socials i, sovint, traves administratives i normatives dins 
l’administració –de vegades la mateixa administració local- i, molt especialment, del Govern de 
l’Estat: en aquest sentit convé assenyalar que la Llei 24/2013, del sector elèctric, constitueix un 
atac deliberat contra les polítiques de mitigació del canvi climàtic, i en concret contra l’eficiència 
i l’estalvi energètic. 



 

 

 

La feina feta fins ara ens ha de servir per afrontar nous reptes i ha d’aprofitar-se per fer un nou 
pas endavant del compromís de les ciutats i pobles per lluitar contra el canvi climàtic i promoure 
una energia sostenible local. Ens esperen poc més de cinc anys per arribar a l’any 2020, on 
farem una primera aturada en el trajecte.  

Però volem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció dels gasos 
d’efecte hivernacle. En concret, i en la línia dels objectius establerts per la Comissió europea2, 
per l’any 2030 ens proposem  reduir les emissions un 40 %, una fita llunyana però per a la 
qual cal assentar ara les bases de treball.  
 

En tot cas, per continuar fent camí ens calen menys obstacles, més companys de viatge i 
més suport tècnic i econòmic. 

El Pacte ha d’entrar, doncs, en una nova fase. Precisament, el gran èxit que la iniciativa ha 
tingut al nostre país –il�lustrada pel fet que més del 80% de la població viu en comunitats 
compromeses amb la reducció d'emissions de CO2-, requereix ara de noves formes d'acció i de 
col�laboració que han de passar necessàriament per un enfortiment de la governança 
multinivell.  

D’una banda, considerem prioritari un reforç de la coordinació entre les ciutats i els pobles, les 
comarques i les províncies, en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
com a entitat promotora del Pacte i a través del Club del Pacte dels Alcaldes. I, d’una altra, 
propugnem una nova forma de col�laboració amb les administracions supralocals i els governs 
català, espanyol i europeu. 

La implantació creixent i reeixida del Pacte arreu del país, no ha tingut, en canvi, un ressò i un 
replantejament de prioritats en les polítiques nacionals d’energia pel que fa al suport als 
governs locals en l’aplicació dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible. Les Estratègies 
Catalana i Espanyola han de reconèixer i incorporar la feina feta per les ciutats i els pobles 
en el marc del Pacte, i han d’adoptar-la com a eix central de la transformació de les polítiques 
d’energia del país. 

Fins ara, els esforços principals dels ens locals s’han dirigit cap als consums de les 
instal�lacions i dels equipaments municipals. El repte, ara, s’estén cap al consum domèstic i 
el transport privat.  Se’ns plantegen també nous reptes per avançar cap a un ús més equitatiu 
dels recursos. 

Cal denunciar la influència del canvi climàtic sobre els sectors i territoris més vulnerables i 
empobrits de les societats, i tanmateix denunciar que la mala gestió energètica especialment 
els seus elevats costos, fan augmentar la pobresa energètica d’una part de la nostra població. 
Per tant, un dels primers nous reptes a assumir és la mitigació de la pobresa energètica 

Així mateix, és necessari un avenç cap a l’autonomia energètica que permeti minimitzar les 
fluctuacions de preus en els mercats internacionals, amb l’ús de recursos energètics propis i 

                                            
2 Amb data 22 de gener del 2014 



 

 

 

renovables que mitiguen el canvi climàtic, generen riquesa i llocs de treball no deslocalitzables, 
i incentiven la innovació tecnològica. 

Les ciutats i els pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i per aquests motius: 

 

INSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb el Pacte dels 
Alcaldes i les Alcaldesses per una Energia Sostenible a través de: 

1. L’impuls a una nova etapa del Pacte amb més energia, suport i recursos dels esmerçats 
fins ara. 

2. Seguir impulsant programes financers i fons específics (Horitzó 2020, Interreg Europa, Life, 
FEDER...) que prioritzin l'eficiència energètica, l'energia intel�ligent i la mobilitat sostenible, 
que vagin de la mà amb els objectius dels PAES; i a donar suport als governs locals per tal 
de tenir accés a aquest programes financers per al període 2014-2020. 

3. L’elaboració, conjuntament amb els ens locals, de les estratègies financeres per a 
l'aplicació de les accions del PAES, les quals han de generar recursos financers per a 
propostes sòlides, viables i que garanteixin la rendibilitat de la inversió. Les inversions 
vinculades a les ciutats i els pobles s’han de basar en la col�laboració entre els ciutadans, 
les empreses i les entitats socials.  

4. L’establiment d’un diàleg amb els governs supramunicipals a tots nivells per tal que 
presentin propostes de suport per tal que els ens locals puguin executar les accions dels 
PAES. 

5. L’aprovació d’objectius vinculants i ambiciosos per a l’any 2030 amb la finalitat de continuar 
impulsant -també en l’àmbit local - una política energètica local sostenible a mig i llarg 
termini, més enllà del 2020. 

 

REQUERIM al GOVERN DE L’ESTAT: 

1. A resoldre el marc regulatori del mercat elèctric tenint en compte els criteris i els 
compromisos del Pacte: impuls a les energies renovables locals, eficiència i estalvi 
energètics, i mitigació del canvi climàtic.  

 

DEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALS (Estat, Generalitat de 
Catalunya) a FER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE de manera que:  

1. Les polítiques energètiques i de canvi climàtic tinguin en compte el moviment del Pacte i 
l’incorporin com un element fonamental d’acció. 

2. S’impulsin programes de suport per l’aplicació de les accions del PAES, i es doni suport a 
l’accés als programes financers i als fons específics europeus. 



 

 

 

3. Es mostri una aposta ferma per les energies renovables que permeti un ús més gran dels 
recursos propis, els quals comporten una dependència energètica menor i afavoreixen la 
creació de llocs de treball no deslocalitzables. 

4. S’estableixi el marc legal i estratègic adient per prevenir i paliar situacions de pobresa 
energètica, amb una integració més clara dels vessants socials, econòmics i ambientals. 

5. Es determini un marc normatiu que faciliti l’obtenció de les dades globals i individualitzades 
de consums energètics a l’usuari final. 

 

És per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN SALT 
ENDANVANT EN EL PACTE, i especialment a: 

1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 
per l’any 2030 i a afrontar els nous reptes que se’n derivin. 

2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i a vetllar per la integració de les 
polítiques socials, econòmiques i ambientals 

3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís del Pacte en què encara no s’ha 
actuat suficientment: sector residencial, terciari i transport 

4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció de l’ús de recursos 
propis renovables, per tal d’esdevenir exemple per a altres administracions i per a la resta 
de la societat. 

5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte. 

6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a 
potencials productors/promotors. 

Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una 
Energia sostenible local en els respectius plens municipals i a notificar a la presidència de la 
Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar la màxima visibilitat al nostre compromís. 

A traslladar els acords a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, al 
Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i a les associacions en defensa de 
l’energia sostenible, renovable i local. 

A donar difusió d’aquest acord als mitjans de comunicació generals i locals, òrgans de 
participació ciutadana i a les xarxes socials (#energiasostenible). 

 

14a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  

Vilanova i la Geltrú, 18 de març de 2014 



 

 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 

MOCIONS 
  

Tots els grups municipals 
 

  16. MOCIÓ CULTURA PENEDÈS. TOTS ELS GRUPS POLÍTICS + 
IEP + CULTURA PENEDÈS. 

 
Amb el benentès que la Cultura és el desenvolupament intel·lectual i artístic 
del conjunt de valors, d’idees, de coses, d’experiències, de creences i costums 
que conformen la manera de ser i de fer d’un col·lectiu i que a la vegada el 
cohesionen socialment, entenem que promoure’n el seu coneixement, 
preservar-la i dinamitzar-la ha d’ésser una prioritat política, en tant que pilar 
fonamental de la nostra civilització. 
 
Atès que dins l’àmbit geogràfic del Penedès ja s’està treballant, des dels 
diversos sectors civils, institucionals, privats i públics, amb l’objectiu de fer del 
contingut patrimonial i cultural del Penedès un referent de territori amb els ulls 
oberts a Catalunya i al Món, segons expressió de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. 
 
Atès que l’Institut d’Estudis Penedesencs ha esdevingut la institució referent 
per tal d’articular polítiques conjuntes de territori, sobretot a partir de 
l’elaboració, per iniciativa pròpia, del Llibre Blanc de la Cultura al Penedès, en 
el qual es proposa treballar per un concepte de Cultura divers: local i global, 
individual i col·lectiu, material i immaterial.  
 
Atès que des de les Regidories de Cultura dels municipis del Vendrell, 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú ja s’està treballant d’una manera 
estable per tal de coordinar, complementar i promocionar les respectives 
ofertes culturals. 
 
Atès que diversos agents culturals del Penedès -i així ho han manifestat 
públicament- comparteixen la idea que la cultura i el patrimoni són eines 
bàsiques de cohesió social i territorial i, per tant, eines de dinamització 
econòmica i de promoció d’un territori. 
 
És per tot l’anterior aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
 



 

 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Continuar donant suport a l’Institut d’Estudis Penedesencs per tal 
que pugui seguir treballant en les successives fases de desenvolupament del 
Llibre Blanc de la Cultura al Penedès així com en la materialització de les 
seves conclusions, amb el benentès que aquesta institució, conjuntament amb 
els Ajuntaments dels diversos municipis que aprovin aquesta moció, pretén 
treballar per la cohesió cultural i social de l’Àmbit Penedès i que aquest 
esdevingui un referent cultural de país. 
 
SEGON. Assumir el compromís, per part dels diferents consistoris que aprovin 
aquesta moció, de treballar en coherència per tal d’aconseguir l’objectiu de fer, 
de l’Àmbit Penedès, un territori cohesionat culturalment i social i, per tant, de 
promoure polítiques culturals acordes amb aquest objectiu. 
 
TERCER. Donar trasllat al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya de l’aprovació d’aquesta moció i d’aquesta voluntat manifestada en 
els punts anteriors i instar-lo a què treballi conjuntament amb les 
administracions locals compreses dins l’Àmbit Penedès per tal d’ajudar-les a 
cohesionar el territori en els seus aspectes patrimonials i culturals i promoure’n 
les seves singularitats.” 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 24 vots 
  Vot en contra: Sr. Francisco Álvarez = 1 vot 
 

 
Grups municipals de CiU, PP, CUP i ICV, amb el suport del PSC 

 
17. MOCIÓ PER RECLAMAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA FINANÇAMENT PER A 
LES ESCOLES MUNICIPALS D’ART I DISSENY 

 
Atès que les corporacions locals han tingut un paper fonamental en 
l’ensenyament i en la difusió de l’art i que, gràcies a això, l’han posat a l’abast 
de la població. 
 
Atès que, per part del Departament d’Ensenyament, el finançament de les 
escoles d’art que impartien cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, s’inicià 
a partir del moment en què estigué implantada la reforma educativa segons el 
calendari establert pel Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del 
calendari d’aplicació i de l’adequació dels concerts educatius. 



 

 

 

 
Atès que el Departament d’Ensenyament i les corporacions locals, a través de 
els entitats municipalistes (ACM i FMC) varen reflectir en un document jurídic 
de col·laboració el resultat del seu treball conjunt i varen arribar a un acord en 
matèria de planificació dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i en 
matèria de l’establiment dels models de centres i del seu finançament. 
 
Vist l’Acord entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes 
(ACM i FMC) referent a la planificació dels ensenyaments artístics a les 
escoles d’art de titularitat pública, signat el 9 de desembre de 1998. 
 
Vista l’addenda de l’acord esmentat en el punt anterior, entre el Departament 
d’Ensenyament i les entitats municipalistes (ACM i FMC), signada el 5 de maig 
de 1999, on es diu que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins 
de les seves disponibilitats pressupostàries, finançarà les escoles d’art de 
titularitat de l’Administració local, d’acord amb els mòduls econòmics que 
s’apliquen a centres equivalents de titularitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el finançament, per part del Departament d’Ensenyament, es va 
concretar que es formalitzaria a partir del curs acadèmic 2001/2002. 
 
Vist l’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que estableix 
que el Departament d’Ensenyament, d’acord amb l’article 42 i en els termes 
que determini la programació específica, pot subvencionar ensenyaments de 
règim especial. 
 
Vist l’article 204.2 de la Llei esmentada en el paràgraf anterior, on expressa 
que els convenis entre el Departament d’Ensenyament i els ens locals que 
estableixen finançament pel funcionament de centres de titularitat municipal 
des dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, han de prendre com a 
referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat. 
 
Atès que alguns titulars i equips directius de les escoles d’art i disseny han 
estat informats recentment del no compliment dels acords de finançament per 
part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la qual 
cosa anirà en detriment del funcionament de les escoles o, fins i tot, en alguns 
casos provocarà el seu tancament, la qual cosa posa en perill l’oferta 
d’aquests ensenyaments reglats en tot el territori. 
 
Atès que les escoles d’art i disseny han treballat sempre com un servei 
educatiu professionalitzador, però també com un dinamitzador cultural de 
l’entorn. 
 



 

 

 

Atès que si una de les sortides de la crisi ha de ser mitjançant l’emprenedoria i 
la creativitat, les escoles d’art són precisament un viver d’emprenedors i de 
futurs professionals de la creativitat, que podran ajudar a la indústria i al sector 
serveis a sortir-se’n d’aquesta situació. 
 
Atès que tant els titulars d’aquests centres com les seves direccions (a través 
de la Coordinadora d’Escoles d’Art i Disseny de Titularitat Pública de 
Catalunya –CEADC) creuen fermament que una societat més culta i artística 
és una societat més capaç, mes emprenedora i més rica en tots els sentits, 
fins i tot en l’econòmic. 
 
És per tot l’anterior que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Reclamar al Departament d’Ensenyament el pagament del deute 
pendent del curs 2011/2012, contret amb les escoles municipals d’art i 
disseny, per al sosteniment del funcionament dels cicles formatius. 
 
SEGON. Que el finançament dels cicles formatius, per part del Departament 
d’Ensenyament, dels cursos 2012/2013 i 2013/2014 sigui, com a mínim, el 
mateix que per al curs 2011/2012. 
 
TERCER. Que el Departament d’Ensenyament es comprometi trobar una 
solució per al curs 2014/2015 i de futur, que garanteixi la viabilitat i, per tant, la 
continuïtat de les escoles municipals d’art i disseny de Catalunya. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al Departament d’Ensenyament, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Coordinadora 
d’Escoles d’Art i Disseny de Titularitat Pública de Catalunya, i a l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de Ciu, 
8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i el Sr. Francisco Álvarez). 
 

 



 

 

 

Grup Municipal de la CUP 
 

 18. MOCIÓ DEL COL·LECTIU “LA FRONTISSA” SOBRE ELS DRETS 
DE LES DONES. 
 

Els atacs a la llibertat sexual i a la maternitat voluntària, la violència masclista, 
la discriminació laboral i l’explotació del treball, remunerat o no remunerat, no 
ens vénen de nou, són la base del patriarcat, qualsevol que hagi estat la seva 
forma històrica.  Però som al segle XXI i a un país occidental on, després 
d’anys de lluita pels nostres drets, les dones creiem que, si més no, teníem 
una part del camí recorregut.  La realitat ens demostra que no és així i que, 
dins l’etapa de lluita de classes que estem vivint, la Guerra contra les Dones té 
el seu espai específic, és transversal, encara que afecta més a les dones de 
classe treballadora.  La victimització de les dones proporciona un boc expiatori 
sobre qui descarregar la frustració general, actualment contribueix a la 
Doctrina del Xoc que se’ns està aplicant, debilita la capacitat d’acció social i 
legitima davant dels seus un govern reaccionari.  És l’exemple transversal 
d’altres victimitzacions: immigració, persones malaltes, atur.  Però pot ser 
també una base per a la lluita contra l’opressió si l’analitzem, en som 
conscients i la rebutgem en la teoria i en la pràctica. 
 
1. La Llei d’avortament plantejada pel govern del Partit Popular no mereix 
cap debat ni cap reforma ni cap negociació.  És una llei contra la llibertat de 
les dones i és una llei que pretén controlar el nostre cos, sotmetre’ns a la 
voluntat de l’església catòlica i atacar els nostres drets de ciutadania. 
 
És sabut que allà on les dones gaudeixen de més llibertat, on estan més 
incorporades al món laboral, on està garantida la salut sexual i reproductiva i 
on existeixen uns serveis públics universals i a l’abast de tothom, és on menys 
avortaments es produeixen, on coincideixen taxes més elevades de natalitat i 
fecunditat amb menor mortalitat infantil i materna. 
 
El que sí constitueix un problema és la manca de condicions a les que 
s’enfronten les dones que volen ser mares i no ho poden ser per problemes 
econòmics, laborals, d’habitatge o de condicions de treball o que són 
discriminades a l’hora d’accedir als serveis de salut reproductiva. 
 
Salut reproductiva és, segons l’OMS, l'estat de complet benestar físic, 
mental i social, en els aspectes relatius a la sexualitat i a la reproducció en 
totes les etapes de la vida. No és, per tant, una mera absència de malalties o 
dolències. La salut reproductiva implica que les persones puguin tenir una vida 
sexual segura i satisfactòria, la capacitat de tenir fills i la llibertat de decidir si 
volen tenir-los, quan i amb quina freqüència (drets reproductius). Tant l'home 
como la dona tenen dret a estar informats i tenir accés a mètodes de regulació 



 

 

 

de la fertilitat segurs, eficaços i assequibles així com a disposar de serveis 
accessibles de planificació familiar i salut pública que permetin l’adequada 
assistència professional a la dona embarassada, i permetin que el part es 
produeixi de forma segura i garanteixi el naixement de fills sans. 
 
2. La violència masclista s’agreuja en èpoques de crisi; la disminució dels 
recursos públics i privats perpetuen situacions de convivència forçosa i 
disminueixen la capacitat de les dones per disposar de la seva vida d’una 
manera autònoma. 
 
Entenem per violència masclista qualsevol atac físic, psicològic, social o 
econòmic contra les dones i el seu entorn familiar per part d’homes que 
creguin tenir qualsevol dret sobre elles, independentment de l’edat, estat civil 
o qualsevol altra circumstància. 
 
No és suficient amb animar les dones a denunciar la violència masclista, 
primer cal vèncer resistències. Per això és essencial el suport i 
l’assessorament psicològic continuat. La denúncia sols és el principi d’un llarg, 
perillós i en ocasions mortal camí, com hem pogut comprovar a Vilanova i la 
Geltrú. Una dona que denuncia s’ha de sentir segura i protegida, no ha de 
témer per la seva seguretat o la dels seus fills i filles, ha de tenir casa, feina o 
ajut econòmic si ho necessita, protecció personal i suport psicològic. Té dret a 
una representació jurídica amb personal format en temes de violència i a un 
judici lliure de prejudicis.  
 
El protocol municipal d’atenció a les dones víctimes de violència masclista de 
VNG,  ha d’incloure tots els serveis i recursos que en un moment determinat 
poden intervenir en l'atenció a una dona que pateix violència masclista des de 
Serveis Socials a la Judicatura. 
 
Això, però, no garanteix que les persones que es trobin en aquell moment 
concret en el servei tinguin la formació, capacitació i habilitats adequades i 
estiguin formades i preparades per atendre les dones que ho necessitin. No 
serveix de res formar una o dues persones de cada servei si la resta no ho 
estan, doncs aquestes i aquests professionals no treballen les 24 hores del 
dia, en canvi les necessitats d'atenció de les  dones no es limiten a horaris 
concrets. 
 
L'assistència a les reunions de seguiment del protocol també van en funció de  
la disponibilitat i de vegades les assistències són fruit de la voluntarietat 
d'alguns serveis i  l’interès que els serveis que no són municipals tinguin. Per 
exemple ens ho trobem en l'àmbit jurídic.  També val a dir que les persones 
que treballen en aquests àmbits no ho fan en exclusiva, havent de compaginar 
la seva dedicació. 



 

 

 

 
Després de més de 20 anys de polítiques d'equitat de gènere, entre les que 
s'inclouen les accions d'atenció integral a les dones i noies que pateixen 
violència masclista queda demostrat, ateses les dades d'afectació (26,6% de 
la població femenina de Catalunya), que per a un abordatge integral, eficaç i 
eficient cal comptar amb uns instruments  de prevenció, detecció precoç, de 
conscienciació, d'atenció i de reparació que siguin sistèmics i no conjunturals, i 
alhora cal comptar amb plans de formació genèrica, especialitzada i contínua, 
de qualitat per als professionals de tots els àmbits.  
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
  
“1. Demanar des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que insti Parlament de 
Catalunya a mantenir sense cap canvi l’actual Llei de Terminis per a 
l’avortament o a crear una llei pròpia en termes que igualin o millorin la Llei 
actual en el que respecta al dret de les dones a decidir sobre el propi cos, així 
com el part. 
 
2. Garantir el dret a la maternitat voluntària mitjançant la incorporació de les 
dones al món laboral i la garantia dels drets i dels serveis socials de cura, 
permisos de maternitat i paternitat repartits per llei entre els dos progenitors o 
progenitores. I garantir l’accés universal a la sanitat, i en concret als serveis de 
salut sexual i reproductiva, segons definició de l’OMS, sense cap mena de 
discriminació. 
 
3. Instar el Parlament de Catalunya a vigilar el compliment de la Llei 5/2008, 
de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i 
presentació dels ajuntaments com a acusació en els casos de violència 
masclista. 
 
4. Revisió dels protocols municipals contra la violència masclista per tal 
d’assegurar protecció i suport a les dones víctimes de violència masclista, als 
seus fills i filles, també en els casos que no hi hagi denúncia, i presentació de 
l’Ajuntament com a acusació en els casos de violència masclista 
 
5. Incloure la formació sobre la violència masclista en els Plans de Joventut, 
en el PAE i en qualsevol altre pla que es faci arribar a tots els centres 
educatius. Afavorir, a nivell municipal, l’associacionisme i la formació de grups 
d’homes contra la violència masclista. Formar totes les persones que d'una 
manera o altra, o en un moment o altre, entren en contacte amb dones que 
sol·liciten atenció en situacions de violència masclista. La formació ha de ser 
permanent i avaluable. 
 



 

 

 

6. Demanar que la visualització del feminisme sigui compartit pels municipis, 
per exemple penjant una bandera violeta el 8 de març i un altre cop amb un 
crespó negre el 25 de novembre. Respectar els espais públics reservats per a 
aquests actes i no programar altres actes en els mateixos espais i dies. 
 
7. Garantir la conciliació per a homes i dones revisant els horaris dels serveis 
municipals amb criteris d’equitat, per tal de promoure la incorporació dels 
homes a les tasques de cura i atenció. 
 
8. Per tal d’articular les reivindicacions de les dones, crear un Casal de Dones 
a Vilanova i la Geltrú que permeti la col·laboració i la creació de sinergies 
entre els diferents grups de dones. 
 
9. Modificar el sistema de llenguatge, sobretot en les intervencions i 
documents oficials, abandonant el llenguatge masculí per  terminologies 
neutres i, si no és possible, anomenar el gènere femení i el masculí. 
 
10. Posar els mitjans necessaris d'acompanyament, mediació intercultural i 
traducció a les dones que provenen d'altres cultures i desconeixen els 
diferents sistemes de funcionament de les administracions, sobretot en sanitat 
i en l'àmbit legislatiu. 
 
Garantir que aquestes dones gaudiran de una mediadora i traductora "dona" a 
l'hora de presentar-se a un judici, sobretot si són casos de maltractaments, 
divorcis o separacions i tuteles.” 
 
 
Es vota la moció amb votació separada del punt primer. El resultat és el 
següent: 
 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
  Vots en contra: Sr. Santiago Rodríguez (PP) i Sr. Francisco 
Álvarez = 2 vots 
  Abstenció: Sra. Carmen María Rodríguez (PP) = 1 vot 
 
VOTACIÓ PUNTS SEGON a DESÈ: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2), CUP (3),  ICV (2) i Sr. 
Francisco Álvarez  = 25 vots 
 
 
La moció queda aprovada en la seva totalitat. 



 

 

 

Grup Municipal de CiU 
 

  19. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA 
DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA 
PORTALADA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL. 

 
 
El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més 
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), 
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del 
moment.  Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància 
de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la 
potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va 
depassar els dos centenars de títols.  Malgrat els espolis, les destruccions i les 
restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un 
element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un 
lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada 
esculpida. 
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el 
seu ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment 
eclosionaran en moltes esglésies catalanes.  Alhora, el taller escultòric que va 
treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes 
de les més prestigioses produccions escultòriques del moment –com les de la 
ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva 
influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que 
tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle. 
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer 
que es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i 
el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com 
una consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns 
aspectes del seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per 
garantir-ne la conservació. 
 
L’any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents 
els actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la 
Portalada com a element singular i únic en el món.  En efecte, el simposi 
internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l’Ajuntament de Ripoll, pel 
Bisbat de Vic i pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu 
la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context 



 

 

 

històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a 
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia 
reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser 
considerada un valor universal excepcional establerts principalment en el 
document d’Orientacions que han de guiar l’aplicació de la Convenció del 
Patrimoni Mundial i de Protocol sobre l’ordenació dels criteris per a la 
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l’Ajuntament de Ripoll en 
sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l’expedient per tal 
que durant l’any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura 
Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada 
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER.  Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la 
Humanitat per part de la UNESCO. 
 
SEGON.  Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll i a la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de Ciu, 
8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i el Sr. Francisco Álvarez). 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

  20. MOCIÓ SOBRE L’ESTAT DE LA VIA PÚBLICA. 
 

L’actuació a la via pública és un dels àmbits de l’actuació municipal 
imprescindibles per al correcte funcionament de la ciutat: tant pels visitants, 
però sobretot per a la ciutadania i per a la seguretat viària. 
 
Tot i l’existència del servei de senyalització viària, sovint es fa difícil detectar i 
actuar en aquells punts que es van malmetent de forma més ràpida, també 
desprès de Carnaval molts passos de vianants i la resta de senyalització 
horitzontal es va malmetent i s’esborra, generant una sensació d’inseguretat 
tant per a conductors com a per a vianants. 
 



 

 

 

Per aquest motiu, creiem necessari que aquestes actuacions es prioritzin 
aprofitant els recursos existents així com els reforços de la unitat de serveis 
municipals, en aquells barris de la ciutat que hem detectat a on cal actuar amb 
més necessitat: barri de Sant Joan, Molí de Vent, Ronda Ibèrica, així com 
reforçar les zones d’itineraris escolars, tot actuant-hi de forma prioritària durant 
les properes setmanes. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció del següent acord: 
 
“Reforçar de forma immediata la pintura de la senyalització horitzontal i els 
passos de vianants a la nostra ciutat, especialment els barris més allunyats del 
centre, els itineraris escolars i les vies de circulació principals.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents (9 vots de Ciu, 8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i el Sr. 
Francisco Álvarez). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Prioritzar la pintura de la senyalització horitzontal i els passos de vianants a la 
nostra ciutat, especialment els barris més allunyats del centre, els itineraris 
escolars i les vies de circulació principals.” 
 
 

 21. MOCIÓ SOBRE LES TASQUES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS A 
FINQUES I SOLARS DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

 
Una de les problemàtiques que té la ciutat és l’estat en què es troben 
parcel·les finques i solars i la seva conservació. La deixadesa i l’acumulació 
de brossa i petits abocadors incontrolats és molts cops un dels motius que 
ocasionen o que ajuden a propiciar incendis, especialment durant l’època de 
primavera i estiu. 
 
Tot i que sovint es fa difícil localitzar i requerir els propietaris perquè 
mantinguin la seva propietat en condicions, cal reforçar totes les actuacions, ja 
que els darrers anys hi ha hagut diversos incendis a vegades prop de zones 
habitades o de zones més boscoses.  
 



 

 

 

Per això, cal actuar des de la prevenció, també amb la feina que fan bombers, 
o l’ADF, que fan una tasca important de prevenció i que cal reconèixer 
positivament, tot i que la seva feina es centri més en els espais forestals. 
 
És per això que creiem que existeix una mancança en tots aquells terrenys del 
extraradi, tant urbanitzats com no, on existeixen finques en un estat de 
conservació molt precari, elevant el risc de possibles incendis. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Programar inspeccions per detectar aquelles propietats que no 
estan complint amb uns mínims de manteniment, desbrossament i neteja. 
 
SEGON. Requerir els propietaris de totes aquelles parcel·les detectades, 
perquè facin les tasques de neteja necessàries, dins dels mínims preventius 
fixats, especialment les que limiten amb zones urbanitzades o les 
urbanitzacions periurbanes. 
 
TERCER. Col·laborar activament amb l’ADF pel que fa a finques i parcel·les 
més properes als nuclis forestals per evitar qualsevol risc d’incendis.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de Ciu, 
8 del PSC, 2 del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i el Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 

 22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• SOBRE EL SEGUIMENT DEL DEUTE MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22:00 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


