
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 14 DE DESEMBRE DE 2009 

 
 

Acta núm. 14 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 14 de desembre de 2009, 
sota la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
El Sr. ÓSCAR CARRETERO ARIZA excusa la seva assistència. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
 
  1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions 

plenàries dels dies 21 de setembre (extraordinària) i 2 de novembre 
(ordinària) de 2009. 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
2. Presa de possessió del Sr. FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA com 

a regidor d’aquest Ajuntament. 
3. Nomenament de la regidora Sra. PURI SANTAMARÍA IZQUIERDO com a 

membre de la Junta de Patrons de l’Organisme Autònom Local de 
Patrimoni Víctor Balaguer, en substitució del senyor JOSEP LLUÍS VIDAL 
I PIQUÉ. 

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  4. Aprovació definitiva de les modificacions d’Ordenances Fiscals per a 2010. 
  5. Contractació de préstecs per al finançament del Programa d’Inversions 

aprovat al Pressupost de l’Ajuntament de 2009. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  6. Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de l’Espai d’Equitat, 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones. 
  7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 

2009, d’aprovació del conveni amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per a la redacció, execució i posterior direcció de 
les obres de construcció del nou IES situat al barri de mar. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  8. Assumpció de competències de la Generalitat, Llei 11/2009, de 6 de juliol. 
  9. Ratificació del Decret de l’Alcaldia de 4-12-09, pel qual s’estima 

parcialment el recurs presentat per FCC, SA, contra l’acord d’adjudicació 
provisional a l’empresa SUFI, SA, del contracte de gestió integrada del 
servei de neteja viària i recollida de residus, i s’acorda elevar a  definitiva 
l’adjudicació a l’esmentada empresa. 

10. Aprovació del contracte amb ATLL i altres entitats, per a l’establiment de 
les condicions de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta 
aplicables al municipi de Vilanova i la Geltrú, a partir dels punts de 
subministrament núm. 166, 167 i 168. 
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 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
 11. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General 

d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de 
l’av. Eduard Toldrà, a instàncies d’”Aplicaciones Electromecánicas Gervall, 
SA”.   

  
 MOCIONS 
 
12. Moció del PP sobre les obres en zones comercials. 
13. Moció del PP sobre les inversions de la Generalitat. 
14. Moció de CiU sobre la protecció del Molí de Mar. 
15. Moció de la CUP per al desenvolupament d’un reglament d’habitatges 

desocupats. 
16. Moció de la CUP per a l’impuls a la creació de l’Observatori del Port. 
17. Moció de la CUP sobre l’equipament juvenil projectat a la zona de l’actual 

envelat. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
18. Preguntes del grup municipal del PP. 
19. Pregunta del grup municipal de CiU. 
20. Pregunta del grup municipal de la CUP. 
  
 PRECS 
 
 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS PLENÀRIES DELS DIES 21 DE SETEMBRE 
(EXTRAORDINÀRIA) I 2 DE NOVEMBRE (ORDINÀRIA) DE 2009.

 
ALCALDE 
 
Bona tarda.  Comencem la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.  El primer 
punt és l’aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 21 de setembre i 
2 de novembre.  Si no hi ha cap qüestió, doncs la donaríem per aprovada.  
 
S’aproven els esborranys de les actes corresponents a les sessions dels dies 
21 de setembre (extraordinària) i 2 de novembre (ordinària) de 2009. 
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 2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA COM A REGIDOR 
D’AQUEST AJUNTAMENT.

 
ALCALDE 
 
I el segon punt és la presa de possessió del senyor Francesc Xavier Esquiu i 
Rovira com a regidor d’aquest Ajuntament.   Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix: 
 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidor del Sr. JOSEP LLUÍS 
VIDAL I PIQUÉ, davant el Ple de 2 de novembre de 2009, i havent-se rebut la 
credencial de la Junta Electoral Central, acreditativa d’haver estat designat 
regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. FRANCESC XAVIER 
ESQUIU I ROVIRA, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria municipal, 
a l’efecte que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió com a 
regidor municipal, el senyor alcalde li formula la pregunta següent... 
 
L’alcalde formula la pregunta al senyor Esquiu: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb lleialtat al rei i observar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” 
 
FRANCESC XAVIER ESQUIU 
 
Sí, ho juro. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs, sigui molt benvingut en aquest Ple.  Que tingui l’oportunitat 
doncs d’això, de fer molt bona feina per a la nostra ciutat.  Felicitats i molt 
benvingut. 
 
 

    3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE LA REGIDORA 
SRA. PURI SANTAMARÍA IZQUIERDO COM A MEMBRE DE LA 
JUNTA DE PATRONS DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE 
PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER, EN SUBSTITUCIÓ DEL 
SENYOR JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ.
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ALCALDE 
 
El punt número tres és el nomenament de la senyora Puri Santamaría 
Izquierdo com a membre de la Junta de Patrons de l’Organisme Autònom 
Local de Patrimoni “Víctor Balaguer” en substitució del senyor Vidal. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista la renúncia del senyor JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ, regidor del grup 
municipal de Convergència i Unió, el qual era membre de la Junta de Patrons 
de l’Organisme Autònom Local de Patrimoni “Víctor Balaguer”. 
 
Vist que el grup municipal de CiU ha proposat la senyora PURI SANTAMARÍA 
IZQUIERDO per substituir-lo en el citat organisme. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’acorda nomenar la Sra. PURI SANTAMARÍA IZQUIERDO com a membre 
de la Junta de Patrons de l’Organisme Autònom Local de Patrimoni “Víctor 
Balaguer”, en substitució del Sr. JOSEP LLUÍS VIDAL I PIQUÉ.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Santi Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  És per posicionar el nostre grup municipal, advertint 
que ho farem amb un vot en contra.  No és absolutament res en contra de la 
senyora Purificació Santamaría, però sí que ho és una vegada més com a 
queixa, com a protesta i com a malestar del nostre grup municipal pel fet de 
que en el seu moment se’ns exclogués de la participació d’aquesta Comisió.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Només per posicionar el vot.  Per tant, vots a favor? Vots en contra? 
S’aprova amb el vot en contra del grup Popular i la resta de vots 
favorablement.  
 
S’aprova la proposta amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23)  
   Vots en contra: PP (1) 
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  4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INRTERNA. APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS D’ORDENANCES FISCALS 
PER A 2010. 

 
ALCALDE 
 
I passem al quart punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació definitiva de la 
modificació de les Ordenances fiscals per al 2010. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Amb data 5 d’octubre de 2009 es va adoptar pel Ple de l’Ajuntament l’acord 
d’aprovació inicial de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2010, de conformitat amb els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.    
 
Dintre del termini d’exposició pública de l’esmentat acord, la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) ha presentat un escrit d’al·legacions en data 18 de 
novembre de 2009, en relació amb les Ordenances Fiscals i col·lectius 
següents: 
 
1) Impost sobre Activitats Econòmiques, Ordenança Fiscal núm. 3 (Al·legació 

2): augmentar fins al màxim permès la quota tributària de les entitats 
bancàries, caixes d’estalvi i empreses de treball temporal. 

2) Impost sobre vehicles tracció mecànica, Ordenança Fiscal núm. 6 
(Al·legació 17): reducció del 50% de la quota per als vehicles híbrids i del 
75% per als elèctrics 

3) Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, Ordenança Fiscal núm. 6 
(Al·legació 1): augmentar fins al màxim permès la quota tributària. 

4) Empreses Telefonia Mòbil (Al·legacions 3 i 4): augmentar el 100% la seva 
tributació a: 
• Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, Ordenança Fiscal 

núm. 5 (Annex, apartat M, instal·lacions de telefonia mòbil). 
• Taxa per aprofitament del domini públic municipal, Ordenança Fiscal 

núm. 25 (Annex 2, Apartat D, número 5, infraestructures de telefonia 
mòbil). 

5) Establiments Hotelers (Al·legació 5): reduir un 50% la subvenció per obres 
en edificis per creació de places d’allotjament (Ordenança Fiscal núm. 5 
Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, article 4.5.j). 

6) Immigrants (Al·legació 8): reduir a 15,00 € la Taxa per informes 
d’arrelament per reagrupament familiar (Ordenança Fiscal núm. 20, Taxa 
per prestació de serveis d’atenció a les persones, article 7.C). 
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7) Casaments (Al·legació 13): establir una tarifa màxima de 100,00 € quan 
algú dels membres de la parella estigui empadronat a Vilanova. 

8) Preus Consergeria (Al·legació 16): unificar el preu hora en 14,00 €. 
9) Nous beneficis fiscals: 

9.1  Famílies monoparentals (Al·legació 6): assimilació gradual a les 
famílies nombroses. 

9.2 Aturats sense subsidi d’atur (Al·legació 7): cost zero o simbòlic en 
activitats i equipaments municipals (esport, teatre, cinema, museus, 
drets d’examen o transport públic). 

9.3  Immigrants (Al·legació 9): entrada gratuïta als museus el primer 
diumenge de mes per a qualsevol ciutadà. 

9.4  Joves menors d’edat (Al·legació 12): bonificació del 35% dels títols de 
transport interurbà (igual als pensionistes previst a l’Ordenança Fiscal 
núm. 20, article 7.B). 

9.5  Entitats sense ànim de lucre, Administracions públiques i Centres 
educatius (Al·legació 14): reducció del 80% de les taxes per utilització 
de la sala infantil de la Biblioteca Joan Oliva (Ordenança Fiscal núm. 
22) per conferències pels seus col·lectius. 

9.6  Entitats sense ànim de lucre:  
- Exempció de pagament de les taxes per expedició de documents 

administratius (Ordenança Fiscal núm. 7) (Al·legació 18). 
- Reducció del 50% de les taxes per utilització de les sales de 

l’espai Neàpolis (Ordenança Fiscal núm. 22) per actes de mitjà 
format. (Al·legació 15) 

9.7  Tothom empadronat a Vilanova (Al·legació 11): reducció del 50 dels 
preus públics per utilització de les instal·lacions esportives municipals 
(Ordenança Fiscal núm. 27, Annex 2, Pavellons, Pistes d’atletisme i 
Complex de futbol). 

9.8  Tothom (Al·legació 10): utilització gratuïta de les pistes esportives dels 
centres escolars per activitats esportives. 

 
 
De les mesures proposades s’ha d’indicar: 
 
Número 2) Impost sobre Vehicles: 
 

Actualment, per aplicació de l’article 4.3 ja resulten amb quota zero (50% 
de bonificació i 50% de subvenció) tant els vehicles elèctrics com els 
bimodals. Dintre d’aquests últims, s’inclouen els que disposen d’un 
sistema híbrid que permet un funcionament elèctric (encara que sigui 
parcial), com a mesura de foment d’estalvi energètic. 
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Número 8) Preu hora conserges: 
 
El preu contemplat en els diferents apartats és de 26,00 €/hora, excepte al 
Molí de Mar on es va fixar en 14,00 €/hora. Es tracta d’una incorrecció en 
aquest últim cas que, no obstant, es manté per a l’any 2010. En el futur 
s’estudiarà l’adequació dels preus als costos que representen per a 
l’Ajuntament. 
 

Increment de quotes o tarifes: 
 
Número 1) Impost sobre Activitats Econòmiques, Ordenança Fiscal núm. 3 

(entitats bancàries, caixes d’estalvi i empreses de treball 
temporal). 

Número 3) Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, Ordenança Fiscal   
núm. 6. 

Número 4)  Empreses Telefonia Mòbil. 
Número 5)  Establiments Hotelers 
 
Atesa la voluntat manifestada per l’equip de Govern en el Ple de 5 d’octubre 
de 2009, d’aprovació inicial de modificació de les Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2010 de no augmentar els tributs i preus públics municipals, no 
s’atendran les indicacions de la CUP ja que suposarien no mantenir aquest 
principi general amb el que l’Ajuntament pretén ajudar, dintre de les seves 
possibilitats, als contribuents en l’actual situació de crisi i de disminució de 
l’activitat econòmica en general. 
 
Reducció de quotes o tarifes (informes immigrants i casaments) i nous 
beneficis fiscals. 
 
Tot i agrair les al·legacions formulades i les propostes de nous beneficis 
fiscals, encara que no s’incorporin a les Ordenances pel proper exercici 2010, 
es pren nota de les mateixes per procedir al seu estudi més detallat i valorar la 
seva viabilitat dintre del procés de modificació de les Ordenances per a l’any 
2011. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com l’informe de 
Tresoreria referit a les al·legacions, el president de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Règim Intern i Serveis Generals, una vegada informats a la Comissió 
de 1 de desembre de 2009, proposa l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP). 
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SEGON. Aprovar definitivament les modificacions de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs municipals següents: 
 

• Impost sobre béns immobles. OF núm. 2. 
• Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats 

i instal·lacions. OF núm. 9. 
• Taxa per la recollida d’escombraries. OF núm. 11. 
• Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusiva a la via pública. OF núm. 12. 
• Taxa per subministrament d’aigua potable. OF núm. 17. 
• Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. OF 

núm. 22. 
• Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic. OF núm. 25. 
 
El text de les modificacions d’aquestes Ordenances és l’aprovat 
provisionalment pel Ple en sessió de 5 d’octubre de 2009. 
 
TERCER. Aprovar definitivament les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels Preus Públics municipals i dels seus annexos. 

 
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança és l’aprovat provisionalment 
pel Ple en sessió de 5 d’octubre de 2009. 
 
QUART. Publicar al "Butlletí Oficial de la Província" els anteriors acords 
definitius i el text íntegre de la modificacions introduïdes, les quals entraran en 
vigor el dia 1 de gener de 2010 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació 
o derogació.” 

 
 

INFORME SOBRE  LES  AL·LEGACIONS  DE LA  
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) 

A LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY  2010 
 

 
I. Amb data 5 d’octubre de 2009 es va adoptar pel Ple de l’Ajuntament l’acord 
d’aprovació inicial de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2010, de 
conformitat amb els articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.    
 
II. Dintre del termini d’exposició pública de l’esmentat acord, la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP), ha presentat un escrit d’al·legacions en data 18 de novembre de 
2009, amb les següents propostes de modificació de les Ordenances: 
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  1) Impost sobre Activitats Econòmiques, Ordenança Fiscal núm. 3 (Al·legació 2): 
 
Augmentar fins al màxim permès la quota tributària de les entitats bancàries, 
caixes d’estalvi i empreses de treball temporal. 
 
Aquesta mesura comportaria la modificació de l’article 9 (coeficient d’increment 
per situació del local d’activitat): 
 

Categoria carrer % Actual % Nou Increment
1ª 3,13 3,8 21,41% 
2ª 2,96 3,7 25,00% 
3ª 2,51 3,6 43,43% 
4ª 2,20 3,5 59,09% 

 
 

  2)  Impost sobre vehicles tracció mecànica, Ordenança Fiscal núm. 6 (Al·legació 17):  
 
Reducció del 50% de la quota pels vehicles híbrids i del 75% pels elèctrics. 
 

 
  3) Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, Ordenança Fiscal núm. 6 

(Al·legació 1):  
 
Augmentar fins al màxim permès la quota tributària. 
 
Aquesta mesura comportaria una doble modificació: 
 
A) Article 5: percentatges a aplicar segons els anys de generació de l’increment. 
 

Període anys % Actual % Nou Increment
1 a 5 3,1 3,7 19,35% 
6 a 10 2,8 3,5 25,00% 

11 a 15 2,7 3,2 18,52% 
Mes 16 2,7 3,0 11,11% 

B) Article 6: tipus impositiu. 
 

Actual Nou Increment
16,00 30,00 87,50% 

 
 
  4)  Empreses Telefonia Mòbil (Al·legacions 3 i 4): 

 
Augmentar el 100% la seva tributació a: 
 
a) Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, Ordenança Fiscal núm. 5 

(Annex, apartat M, instal·lacions de telefonia mòbil): 
 

Actual Nou Increment
250.000,00 500.000,00 100,00% 
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b) Taxa per aprofitament del domini públic municipal Ordenança Fiscal núm. 25 
(Annex 2, Apartat D, número 5, infraestructures de telefonia mòbil): 

 
Preu actual M2 Nou Increment

164,00 328,00 100,00% 
 
 
  5)  Establiments Hotelers (Al·legació 5): 

 
Reduir la subvenció per obres en edificis per creació de places d’allotjament 
(Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres, 
article 4.5.j) 

 
Subvenció Actual Nou Reducció

100,00 50,00 50,00% 
 
 
  6)  Immigrants (Al·legació 8):  
 

Reduir la Taxa per informes d’arrelament per reagrupament familiar (Ordenança 
Fiscal núm. 20, Taxa per prestació de serveis d’atenció a les persones, article 
7.C): 
 

Preu Actual Nou Reducció 
62,00 15,00 75,81% 

 
 
  7)  Casaments (Al·legació 13): establir una tarifa màxima de 100,00 € quan algú dels 

membres de la parella estigui empadronat a Vilanova. 
 

 Tarifa Actual Tarifa Nova Reducció 
SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT:    

Dissabtes i Festius 112,00 100,00 10,71% 
Laborables 85,00 85,00 -- 

    
PATI DEL CASTELL DE LA GELTRÚ:    

Dissabtes i Festius 175,00 100,00 42,86% 
Laborables 140,00 100,00 28,57% 

    
SALA BIBLIOTECA PATRIMONIAL 
BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER (*):  

  

Dissabtes 505,00 100,00 -80,20% 
Divendres 392,00 100,00 -74,49% 

 
 
 
  8)  Preus Consergeria (Al·legació 16): unificar el preu hora en 14,00 €. 
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  9)  Nous beneficis fiscals: 
 

9.1 Famílies monoparentals (Al·legació 6): assimilació gradual a les famílies 
nombroses. 

 
9.2   Aturats sense subsidi d’atur (Al·legació 7): cost zero o simbòlic en activitats i 

equipaments municipals (esport, teatre, cinema, museus, drets d’examen o 
transport públic) 

 
9.3   Immigrants (Al·legació 9): entrada gratuïta als museus el primer diumenge de 

mes per qualsevol ciutadà. 
 
9.4  Joves menors d’edat (Al·legació 12): bonificació del 35% dels títols de 

transport interurbà (igual als pensionistes previst a l’Ordenança Fiscal núm. 
20, article 7.B). 

 
9.5   Entitats sense ànim de lucre, Administracions públiques i Centres educatius 

(Al·legació 14): reducció del 80% de les taxes per utilització de la sala infantil 
de la Biblioteca Joan Oliva (Ordenança Fiscal núm. 22) per conferències pels 
seus col·lectius. 

 
Ús Preu Actual Nou Reducció 

Sala infantil (2 hores) 72,00 14,40 80,00% 
Conserge 26,00 5,20 80,00% 

 
9.6   Entitats sense ànim de lucre:  

- Exempció de pagament de les taxes per expedició de documents 
administratius (Ordenança Fiscal núm. 7) (Al·legació 18). 

- Reducció del 50% de les taxes per utilització de les sales de l’espai 
Neàpolis (Ordenança Fiscal núm. 22) per actes de mitjà format. (Al·legació 
15) 

 
9.7  Tothom empadronat a Vilanova (Al·legació 11): reducció del 50 dels preus 

públics per utilització de les instal·lacions esportives municipals (Ordenança 
Fiscal núm. 27, Annex 2, Pavellons, Pistes d’atletisme i Complex de futbol). 

 
9.8  Tothom (Al·legació 10): utilització gratuïta de les pistes esportives dels 

centres escolars per activitats esportives. 
 
 
De les mesures proposades s’ha d’indicar: 
 
Número 2) Impost sobre Vehicles: 
 

Actualment, per aplicació de l’article 4.3 ja resulten amb quota zero (50% de 
bonificació i 50% de subvenció) tant els vehicles elèctrics com els bimodals. 
Dintre d’aquests últims, s’inclouen els que disposen d’un sistema híbrid que 
permet un funcionament elèctric (encara que sigui parcial), com a mesura de 
foment d’estalvi energètic. 
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Número 8) Preu hora conserges: 

 
El preu contemplat en els diferents apartats és de 26,00 €/hora, excepte al Moli 
de Mar on es va fixar en 14,00 €/hora. Es tracta d’una incorrecció en aquest últim 
cas que, no obstant, es manté per a l’any 2010. En el futur s’estudiarà 
l’adequació dels preus als costos que representen per a l’Ajuntament. 

 
Sobre els altres dos aspectes de les al·legacions: 
 
A) Increment de quotes o tarifes: 
 

Número 1) Impost sobre Activitats Econòmiques, Ordenança Fiscal núm. 3     
(entitats bancàries, caixes d’estalvi i empreses de treball temporal). 

Número 3)  Impost sobre l’increment de valor dels terrenys, Ordenança Fiscal 
núm. 6. 

Número 4)    Empreses Telefonia Mòbil. 
Número 5)    Establiments Hotelers 

 
 

B) Reducció de quotes o tarifes (informes immigrants i casaments) i nous 
beneficis fiscals. 
 
Es tracta de qüestions que es troben dintre de l’àmbit de decisió de l’Ajuntament en el 
marc dels límits establerts a la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vilanova i la Geltrú, 4 de desembre de 2009  
 
EL TRESORER 
 
Matías Acebes Fernández 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Com ja va anunciar, el grup municipal de la CUP 
ha presentat al·legacions a la proposta de modificació de les Ordenances 
Fiscals per a l’any 2010.  Tal i com no em cansaré mai d’explicar, la 
modificació anual de les Ordenances Fiscals es transforma normalment en una 
variació dels ingressos municipals, cosa que permet confeccionar 
posteriorment un pressupost superior, o no, a l’any... a l’any següent.   
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El govern municipal, després de debatre-ho internament, va arribar al 
convenciment que de cara al 2010 era millor congelar els tributs, tot i sabent 
què hi hauria al darrera a l’hora de fer el pressupost.  La CUP, molt 
intel·ligentment, proposa una sèrie d’al·legacions dividides en dues parts, una 
per ingressar més diners i l’altra per donar més subvencions o, dit d’una altra 
manera, rebaixar ingressos.   D’aquesta forma és lògic pensar, des del seu 
punt de vista, que com que els ingressos totals s’equilibrarien, el govern podria 
acceptar les al·legacions.  En el sac de les al·legacions per incrementar 
impostos, n’hi ha cinc referides a: l’ordenança fiscal número 3, l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques, la número 5, Impost sobre Construccions, la 6, Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys, i l’ordenança fiscal número 25, Taxes 
per aprofitament del domini públic municipal. 
 
Sobre la número 3, l’IAE, diuen: “aquelles activitats i persones que tenen més 
beneficis econòmics són els que en major mesura han de contribuir en la 
recaptació d’impostos municipals, i des de la CUP creiem que bancs i caixes 
d’estalvi haurien d’augmentar la seva contribució a les arques municipals, així 
com les empreses de treball temporal”, i demanen augmentar al màxim permès 
la quota de l’article 9è. de l’Impost sobre activitats econòmiques per les dites 
activitats. 
 
D’on surt l’import a pagar d’aquestes activitats que vostès esmenten?  Doncs el 
Ministeri d’Hisenda envia als ajuntaments una relació de totes les activitats 
donades d’alta amb la seva quota mínima, tal i com s’estableix en l’article 85 
del 2/2004, i també en la facturació de l’any anterior.  Com saben, les activitats 
que facturen menys d’un milió d’euros estan exemptes de tributar tal i com 
determina l’article 82 del mateix Decret.  Sobre aquesta quota mínima s’aplica 
un coeficient de ponderació depenent de l’import net del volum de negoci, i 
sobre aquesta quota modificada s’hi aplica un coeficient de situació, que és el 
que nosaltres aprovem cada any amb les Ordenances Fiscals.  Aquest 
coeficient de situació pondera la situació física del local dins de cada terme 
municipal, atenent la categoria del carrer en què radiqui.  Aquesta mesura que 
vostès ens diuen, comportaria la modificació de l’article 9, i per exemple els 
carrers de la categoria primera, que actualment estan amb un tipus d’un 3’13, 
passarien al 3‘8, per tant un increment d’un 22%; els que estan a carrers de 
segona categoria de 2’96 a 3’7, etcètera.  Però això vol dir que als carrers on hi 
ha caixes, bancs o empreses de treballs temporals, totes les activitats d’aquell 
carrer s’augmentarien, totes.  La proposta no la considerem pas viable.  
 
Sobre l’Ordenança Fiscal número 6, popularment la de plus-vàlua, diuen: “un 
augment molt important en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de naturalesa urbana, que arribés a no fer rendible l’especulació, faria que 
aquesta es reduís sobre els terrenys urbans i de retruc que l’augment del preu 
de l’habitatge es moderés”, i demanen que s’apliqui el màxim permès en la 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

quota tributària de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana.  O sigui, la seva proposta comportaria una doble 
modificació, segons l’ordenança.  L’article 5è parla de percentatges a aplicar 
segon els anys de generació de l’increment, i l’article 6è parla de tipus 
impositiu.  Quan hi ha una transmisió per herència, la persona que paga 
l’impost és el que rep.  Quan hi ha una venda, la persona que paga l’impost és 
el que ven.  Després de rellegir-ho més d’un cop entenc que vostès estan dient 
que en el cas d’una venda de terreny o d’habitatge, si l’impost fos més car, el 
valor de la venda disminuiria i moderaríem el preu de l’habitatge.  O sigui, el 
missatge als constructors i promotors que en aquests moments tenen pisos per 
vendre seria: no pateixis, al 2010 baixa el preu de venda, que t’augmentarem 
els impostos.  Francament, tampoc considerem viable aquesta idea.   
 
Sobre l’Ordenança Fiscal número 5, de l’Impost d’obres, presenten dues 
al·legacions.  En una demanen que s’augmenti un 100% l’Impost per la 
instal·lació d’estacions base de telefonia mòbil, passar de 250.000 a 500.000.  I 
en l’altre parlen de reduir la subvenció per obres en edificis per creació de 
places d’allotjament; un 50%.  En el tema de l’Impost d’obres, el que fa la taxa 
és aplicar un tipus de gravamen al cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra.  No podem aplicar un tipus diferent per cada tipus de 
construcció.  Si no recordo malament, ara el tipus estava a 3’8.  Només quan el 
pressupost que es presenta és inferior als valors reflexats en l’annex de 
l’Ordenança, s’aplica el gravamen sobre l’annex.  O sigui, si ve Vodafone, o el 
qui sigui, i diu: jo vull posar una telefonia mòbil, i ve amb un pressupost de 
300.000 euros, calculem un 3’8 sobre els 300.000 euros.  Si ve amb un 
pressupost de 200.000 euros, calculem el 3’8 sobre 250, que és el que posa la 
norma.  De tota manera... val... m’he perdut... estudiarem la seva suggerència, 
de la seva, de la seva... de la reducció de la subvenció quan sigui en nous 
establiments.  O sigui, hi ha dues sobre aquest... sobre aquest impost, no?  La 
primera ens sembla que està bé com ho fem, si no recordo malament fa tres 
anys aquests 250.000 euros estaven en 6.000 i els vam passar a 250.000, 
perquè els pressupostos que ens venien rondaven aquest valor. 
 
Sobre l’Ordenança Fiscal número 25, que són les Taxes per aprofitament del 
domini públic, proposen augmentar en l’apartat d, d’altres ocupacions en 
terrenys d’ús públic, el coeficient del punt 5 un 100%.  També en aquest tema 
estudiaríem la seva proposta per adequar a la realitat l’import de la taxa.  
 
Les altres al·legacions s’incorporen al sac de donar més bonificacions o reduir 
els preus establerts.  He de reconèixer, i ho faig, que d’aquestes propostes n’hi 
ha alguna de molt interessant i que un servidor les estudiarà profundament de 
cara a l’any vinent, però al mateix temps espero que reconeguin la quantitat de 
bonificacions actuals, explicades en el Ple anterior, i que per no cansar-los no 
repetiré, si no és necessari. 
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El govern, en la proposta presentada al mes d’octubre, manifestava el desig de  
congelar els tributs.  Posteriorment, molts ajuntaments s’han afegit amb 
matitsos a aquesta idea.  Dic amb matitsos ja que molts ajuntaments no 
apugen els impostos però sí les taxes, d’altres abaixen el tipus d’IBI però 
l’actualització de la base liquidable fa que l’import a pagar sigui superior, etc., 
etc. Nosaltres no, nosaltres congelar vol dir exactament tributar el mateix que 
l’any anterior.  I deixin-me dir que l’IPC, tal com un servidor els hi va anunciar, 
acabarà positiu i ja ho és ara, positiu.  Per aquesta raó, tot i agraint les 
al·legacions formulades, el govern es manté en la seva proposta inicial i, per 
tant, votaríem en contra de les al·legacions presentades.  Moltes gràcies per la 
seva atenció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat i després la posició dels grups. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Bé, les... evidentment... o sigui, la CUP va presentar, va 
prometre en el darrer Ple, fa dos plens, quan ens van presentar la proposta 
d’Ordenances Fiscals, que faria al·legacions.  Les fem, crec que la majoria de 
les quals en la línia seguida majoritàriament pel govern, de taxar els beneficis i 
bonificar per criteri de renda doncs aquells col·lectius més perjudicats i més ara 
en situació de crisi.  Entenem que el rebuig a totes les al·legacions respon més 
aviat doncs a un criteri polític que no pas a un criteri d’observació una per una 
de les al·legacions.  N’hi ha algunes que la realització de les quals planteja, 
com ha dit el regidor, dificultats tècniques, dificultats en el sentit que potser no 
s’adiuen al que està establert per la Llei, etc., però voluntat nostra deixar clar i 
deixar constància de com nosaltres haguéssim fet modificacions a les 
Ordenances Fiscals, o com desitjaríem que fossin aquestes ordenances.   
 
Vam votar i les anteriors Ordenances Fiscals de 2009 les vam votar en contra, 
en part perquè hi havia una qüestió, que era que l’augment de l’IBI 
s’equiparava a un 4% igual.  En aquell moment van dir que era fruit de l’acord 
amb Convergència i que pactar era bo, i que això era el pacte, etc., em sembla 
perfecte.  Nosaltres no hi estàvem d’acord, perquè no ens semblava adequat 
que als més rics els hi pugés exactament el mateix tant per cert que als més 
pobres i, per tant, s’anivellés sense tenir en compte el criteri de renda, 
justament el criteri que defensen vostès que ha de seguir... que ha de basar les 
Ordenances Fiscals.  En aquesta ocasió el 0% d’augment altra vegada anivella 
a un mateix nivell les rendes riques i les rendes, les rendes més altes a les 
rendes més baixes i, per tant, altra vegada hi estarem en contra.  Vam... hem 
volgut tenir en compte també sectors econòmics que al nostre entendre s’estan 
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beneficiant molt de la crisi, que no l’estan patint en absolut, sinó que al revés, 
estan aprofitant la crisi per enriquir-se i enriquir-se a costa moltes vegades de 
la nostra paciència i de la nostra dignitat com a ciutadans també, i com a... 
malauradament com a consumidors, com és el cas de les empreses de treball 
temporal, però també com és el cas de bancs i caixes i el cas de les empreses 
de telefonia, que en aquestes èpoques on la gent està passant malament, ho 
està passant malament, s’estan enriquint a costa de donar molt mal servei, de 
prestar zero serveis a... de prestar zero atenció a les necessitats de la 
ciutadania i amb bastant menyspreu envers els consumidors. 
 
Després hem volgut també reflectir, i creiem que es podia haver inclòs ja en 
aquestes Ordenances Fiscals, l’aprovació pel Parlament de Catalunya de 
l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses, que es 
va produir després de... crec, després o tres dies abans del Ple no es va 
presentar la proposta inicial d’Ordenances Fiscals.  No sé si va ser el 2 
d’octubre que es va presentar... que es va aprovar el... no sé si m’equivoco 
d’algun dia... el 2 d’octubre es va aprovar al Parlament de Catalunya i el 5 
d’octubre es presentava en aquí la proposta d’Ordenances Ficals, i pensem 
que aquesta equiparació es podia haver inclòs ja en aquest... en aquestes 
Ordenances Fiscals.  Respecte a l’apartat, a la segona part de les al·legacions, 
on demanàvem un seguit de bonificacions, repetim i van dir... ja van anunciar 
que faríem aquesta al·legació, que consideràvem que el col·lectiu al qual 
estem, crec que poc acostumats o que ha vingut de nou amb força, amb 
aquesta crisi, que és el col·lectiu d’aturats sense subsidi d’atur, o sigui, als 
quals se’ls ha acabat el subsidi d’atur, se’ls podia fer un gest, un gest de 
solidaritat, un gest de reconeixement o d’informar que l’Ajuntament està al seu 
costat, l’Ajuntament els té en compte, l’Ajuntament té sous molt alts, però 
l’Ajuntament pot entendre la situació de pobresa i de pobresa extrema que 
s’està generant en aquests col·lectius i, per tant, podia obrir els equipaments 
públics a cost zero, sobretot perquè l’aturat, entenem nosaltres que l’aturat 
sense subsidi d’atur és un aturat que ja porta molt de temps a l’atur i que una, 
una de les seves majors preocupacions, a banda evidentment dels ingressos, 
també és el temps i la utilització del temps, l’ordenació de la vida, el disfrutar 
amb uns ingressos més que mínims del seu temps lliure, que és abundant, i 
pensàvem que obrir els equipaments públics, que no crèiem que generés tants 
costos, i que era possible fer-ho envers aquest col·lectiu d’aturats sense 
subsidi d’atur, doncs seria positiu.  Però també ha quedat desestimat pel 
govern. 
 
Després, hem fet una sèrie de propostes, ja de més petit... que abasten, 
diguéssim, són més concretes, més... entren a assenyalar bonificacions més 
concretes i més reduïdes i a corregir algunes coses que creiem nosaltres que 
són millorables en aquestes Ordenances Fiscals.  Algunes perquè pensem que 
fins i tot són errors, errors.  Bé, les han posat totes en el mateix paquet i les 
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desestimen totes senceres, però no entenem, per exemple, que els museus 
una vegada al mes es permeti l’entrada lliure als ciutadans de la Unió Europea 
i els que no ho són se’ls faci pagar.  És un detall, perquè és un cost petit, però 
pensàvem que era un error a corregir en aquestes Ordenances Fiscals, però 
que ho han posat en el mateix paquet del rebuig al que diu la CUP i, per tant, 
allà es queda, no?, en un racó, al que diu la CUP és un no absolut perquè no 
puguem dir després que l’Ajuntament ha acceptat alguna proposta de la CUP i 
llavors quedi tot una mica així com embrutat. 
 
En aquesta línia també vam proposar que mentre no hi hagi sales públiques 
aptes, i per aptes enteníem alguna cosa més que el TOC al centre de la ciutat, 
enteníem que els preus que es demanaven per la utilització de la Biblioteca 
Joan Oliva eren excessius per a les entitats, per al grup de... aquell grup de 
contribuents que està inclòs en les entitats sense ànim de lucre, que no 
recordo quina lletra portava ara en les Ordenances, però creiem que era 
excessiu, s’arribaven a pagar fins a 130 euros entre el cost del lloguer i el que 
s’ha de pagar del conserge que hi ha d’estar, i pensàvem que fins que el 
govern, i això anava amb relació a les múltiples propostes que ha fet la 
Candidatura d’Unitat Popular perquè el centre de la ciutat compti amb un 
centre cultural obert a les entitats, i un centre cultural digne, prou ampli, per 
realitzar aquestes activitats al centre de la ciutat.  I per tant, mentres no hi 
hagués aquest centre, demanàvem que aquestes taxes s’abaixessin per estar 
al nivell... al nivell... a les capacitats econòmiques de les entitats.  I en aquest 
sentit n’hem fet unes quantes més, que ja ens imaginàvem, ja ens ho avançava 
el regidor d’Hisenda a la Comissió d’Economia que serien rebutjades per 
motius polítics, i així ha estat, i per tant doncs a la CUP no ens queda res més 
que anunciar el nostre vot contrari, el nostre vot contrari no és perquè... perquè 
no hagueu discutit amb nosaltres cap de les al·legacions, no és perquè les 
rebutgeu en bloc, no és per això, vull dir a la CUP no ens queixem que no 
se’ns faci cas en aquesta ocasió, pensem que el sistema fiscal, les ordenances 
fiscals estan per sobre de la tensió o no tensió del diàleg o no diàleg del govern 
amb la Candidatura d’Unitat Popular.  És una cosa molt més important que 
això, per tant cap mena d’orgull per davant de la realitat econòmica i de la 
realitat social de Vilanova i la Geltrú, cap mena d’orgull de grup municipal ni de 
gelos de grup municipal, sinó perquè considerem que... que sí que teníem raó 
en algunes d’aquestes al·legacions, en les altres també teníem raó però no 
eren prou importants, no feien decantar la balança cap a un vot negatiu.  O 
sigui, que pensem que algunes s’haurien d’haver tingut en compte, s’hauria 
d’haver fet un esforç i si no s’ha fet doncs la Candidatura d’Unitat Popular 
votarà en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar el... el grup Popular entorn les al·legacions que ha 
presentat la Candidatura d’Unitat Popular i la proposta d’Ordenances Fiscals.  
El nostre grup va donar suport, sense que serveixi de precedent, ho 
anunciàvem en la proposta de l’equip de govern de congelar les Ordenances 
Fiscals i, per tant, d’aplicar un increment zero a les Ordenances Fiscals de 
l’any 2010.  Vam celebrar aquesta iniciativa de l’equip de govern i vàrem 
donar-hi el nostre recolzament.  I avui farem el mateix, avui continuarem 
mantenint aquest recolzament a la proposta d’Ordenances Fiscals i també, per 
tant, rebutjarem les al·legacions presentades per la Candidatura d’Unitat 
Popular. 
 
Ara bé, jo crec que hem de fer una consideració de caràcter general, en el 
sentit de que de les al·legacions presentades per la Candidatura d’Unitat 
Popular n’hi han algunes que nosaltres considerem que es podrien incorporar a 
les Ordenances Fiscals, aquest any doncs segurament ja no és possible, però 
sí per a exercicis posteriors, però també hem de dir que manifestem una diria 
radical discrepància respecte d’altres de les propostes de la Candidatura 
d’Unitat Popular, algunes de les quals s’han expresat avui, i només em referiré 
a dos qüestions, perquè jo crec que són dos qüestions bàsiques, dos qüestions 
fonamentals, que mereixen la pena, creiem que mereixen la pena ser 
comentades. 
 
Si una empresa, la que sigui, presta un mal servei, fins i tot ni que sigui aquest 
un servei públic, la via per canviar aquestes circumstàncies no és la d’apujar-li 
els impostos, és exigir-li que compleixi els serveis com els té que complir.  Però 
no perquè pagui més o menys impostos ja ens podem donar satisfets perquè 
una empresa dongui un mal servei.   No, si una empresa dóna un mal servei, 
com pot ser una empresa de telefonia mòbil de les que vostè es referia, lo que 
s’ha de fer és tot el possible per exigir que aquest servei sigui al més correcte 
possible.  Però no perquè paguin més impostos, i menys de tipus municipals, 
podrem permetre o podrem admetre que aquestes empreses continuïn donant 
un mal servei.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  No tinc present jo que en la Llei d’hisendes locals, ni en cap 
de les Ordenances Fiscals que se sotmeten a votació en aquest Ple, gravin la 
renda de les persones ni la renda de les empreses.  Hi han altres figures fiscals 
que ho fan, és l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o és l’Impost 
sobre les Societats.  Els objectes fiscals dels impostos municipals són altres 
diferents de les rendes.  Per tant, nosaltres no podem compartir que es proposi 
introduir elements que afectin a la renda per tal de gravar doncs unes 
determinades activitats o unes determinades persones en impostos municipals, 
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perquè aquest no és l’objecte dels impostos municipals, que és ben diferent del 
que es proposa.  Per tant, fetes aquestes dues aclaracions, el nostre grup 
donarà suport a la proposta d’Ordenances Fiscals. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bona tarda.  Bé, nosaltres hem dividit el nostre posicionament respecte a les 
al·legacions de la Candidatura d’Unitat Popular en tres blocs diferenciats i 
també el nostre posicionament serà diferenciat en funció de cada un dels 
blocs.  El primer és aquell que des del nostre punt de vista grava les rentes de 
les persones, o que graven més als ciutadans en aquest cas, que serien les 
al·legacions que van de la 1 a la 5.  Des d’aquest punt de vista nosaltres no hi 
estaríem a favor de les al·legacions que presenta la CUP, no considerem que 
sigui el moment oportú per tal d’augmentar els impostos als ciutadans de 
Vilanova i, per tant, considerem que no són adequades.  
 
D’altra banda, sí que considerem adequades algunes d’elles, el segon bloc que 
plantegem, que planteja la Unitat, la Candidatura, que és en tot cas aquelles 
que unifiquen, per un lloc, per una banda a les famílies monoparentals, per 
altra banda els aturats doncs sense subsidi, i per altra banda jo crec que una 
cosa molt positiva, que intenten doncs que es pugui bonificar d’alguna manera 
l’accés a la cultura per part de les persones nouvingudes.  Per tant, aquest 
segon bloc nosaltres hi estaríem d’acord amb les al·legacions que planteja la 
CUP.  
 
I per altra banda, i en un tercer bloc, també plantegen algunes... treure algun 
tipo de taxes, i nosaltres sí que aquí considerem que la taxa és un impost que 
ha de cobrir el cost del servei i, per tant, com en principi la taxa ho ha de cobrir, 
doncs nosaltres considerem que si no se’ns diu el contrari i, per tant, la taxa 
aquesta segueix cobrint doncs el servei, doncs s’hauria de seguir mantenint. 
 
El que no sabem ben bé és aquest posicionament que tenim nosaltres com es 
pot reflectir.  És a dir, si hi ha alguna possibilitat de votar-ho de forma separada 
aquestes al·legacions, perquè estem votant, entenc jo, les al·legacions, no 
pas... no sé com funciona, eh?, perquè sí que ens agradaria posicionar-nos 
respecte això.  En tot cas, sí deixar de manifest que com ja ho vam fer en el 
Ple anterior, en el Ple que es presentaven les Ordenances Fiscals, i donat que 
totes aquelles aportacions que Convergència i Unió va aportar en el seu 
moment, no han estat recollides, doncs seguirem votant en contra. 
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ALBERT SANABRA 
 
En tot cas, mentre el senyor secretari i l’interventor deliberen sobre com podem 
votar, volia, voldria contestar el senyor Arrufat, perquè tampoc es pensi vostè i 
el seu grup de que hi hagi poca sensibilitat per part del govern.  Jo li he dit 
que... li he dit i li he dit sincerament, perquè sinó no em costava res no dir-ho, 
que he de reconèixer que d’aquestes propostes n’hi ha alguna de molt 
interessant.   
 
Deixin-me dir dues o tres coses.  El tema dels aturats sense subsidi d’atur.  Jo 
el que he fet és intentar que em diguin, i encara no m’ho han dit, de quin volum 
de persones estem parlant.  No ho sé, per ara encara no m’ho han dit.  Perquè 
siguem francs, si estem parlant de 4 persones, miri, ara firmem ara mateix, 
però jo no sé si estem parlant de 4 o de 400 o de 4000, exigerant-ho no?  Per 
tant, lo que diu vostè al final, diu: “per tant, demanem que es creï la figura de 
l’aturat sense subsidi, que pugui tenir una acreditació que l’identifiqui com a tal 
i que tingui dret a tots els serveis abans esmentats a cost zero”, que demanen 
vostès, no la deixem en sac buit, el que passa que en aquests moments, i no 
sé si vostè ho sap, ho dubto que ho sapiguem en aquests moments, quant, de 
quanta gent estem parlant.  Miri, que en aquest tema hi estem treballant.   
 
Hi ha un altre tema que demanen que a l’Ordenança Fiscal número 20, referent 
a informes d’arrelament per reagrupament familiar, que s’està pagant 62 euros, 
no es paguin, se’n passin a pagar 15.  És que no ho cobrem, no ho cobrem 62 
euros.  Aquesta taxa està dintre de Serveis Socials i no es cobra.  En tot cas, 
és un error, no es cobra, es cobra zero euros.  No es cobra, per temes 
d’arrelament es cobra zero euros.  Una altra cosa és per temes d’informes 
d’habitatge, eh?, però per temes d’arrelament que la gent va, aquí a la Casa 
Olivella deu anar, i que està sentat davant d’un funcionari i que li diu: porta això 
i torna a portar d’aquí a un mes aquests papers, des d’aquí s’ha d’informar a la 
Delegació del Govern que en aquesta persona doncs li donguin després els 
papers per continuar estant aquí, això no es cobra res.  Una altra cosa és el 
tema de l’informe d’habitatge, que això sí que es cobra, perquè llavorens un 
tècnic de l’Ajuntament s’ha de desplaçar a l’habitatge, etc., etc.   
 
El tema de que l’entrada sigui gratuïta als museus el primer diumenge de cada 
mes, no només per als ciutadans de la Unió Europea, sinó per a tots els 
ciutadans de Vilanova.  Ja es fa, no es cobra a ningú.  Ni el primer diumenge ni 
els dijous.  Ja es fa.  No es cobra.  I si vostès entren a la web del Patronat ja 
veuran que ja ho posa.  O sigui, no posa la distinció de ciutadans de la Unió 
Europea i ciutadans que no ho siguin.  Per què encara surt això?, perquè en el 
seu moment –ho dic per aquí-, a l’any no sé quantos, el Ministeri va enviar una 
circular que abans els ciutadans espanyols no pagaven, només ensenyant el 
carnet d’identitat, i els estrangers pagaven.  Quan van fer la Comunitat 
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Europea, van dir: tots els de la Comunitat.  És una reminiscència aquest tipo.  
Però això ja no ho fem.   
 
Que si en una Ordenança parla de que en un moment determinat, depèn dels 
diferents equipaments cobrem 14 euros pel tema del conserge, com a 
concepte, i en l’altre cobrem 26 euros/hora.  En un lloc només posa 14 euros, 
però és que està equivocat.  És que el cost d’un conserge de l’Ajuntament no 
són 14 euros/hora.  Ho dic perquè jo no he volgut detallar abans una a una 
aquesta... i n’hi ha alguna que realment doncs hem d’estudiar, el que passa és 
que és clar, si... i ara responc al senyor Sánchez.  El senyor Sánchez, molt 
hàbilment, en nom de Convergència, diu no, no aceptem les al·legacions que 
volen dir augmentar els ingressos, però sí que aceptem les que volen dir 
bonificacions.  Home, és clar, és que això és allò dels vasos comunicants.  Si 
no aceptem les que pugen, doncs... i aceptem les que baixen, tornarem a 
tindre un desfasament.  No busco polemitzar, eh?, però vull dir... 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument, gràcies.  Per respondre breument, nosaltres, ja ho ha dit el 
regidor d’Hisenda, nosaltres hem fet partida d’ingressos i partida de 
bonificacions.  Nosaltres som conscients que no podíem demanar només 
bonificacions, i menys quan el govern ha congelat l’apujada d’impostos i, per 
tant, el que proposéssim gastar i bonificar no era perquè fóssim una monarquia 
rica o el que fos, que va repartint diners pel carrer, sinó doncs que també 
procuràvem equilibrar-ho amb un augment dels ingressos.  Però llavors, el que 
no entenc és perquè es desestimen fins i tot les al·legacions que tendeixen a 
corregir errors que figuren dins de les Ordenances Fiscals, no?, vull dir, 
imagino que els tindran presents per l’any que ve o... però llavors no sé, només 
em queda pensar que la desestimació global, en bloc, de totes les al·legacions, 
respon a un posicionament més aviat polític, més que... com he dit abans. 
 
Això dels aturats.  La lògica ens porta a nosaltres a demanar no només... a 
demanar la gratuïtat dels equipaments per als aturats sense subsidi d’atur, no 
només és, que ho és en un 95%, però no només és justament garantir l’accés 
fàcil, l’accés a l’abast, fins i tot la publicitat de la utilització d’aquests 
equipaments als aturats sense subsidi d’atur, sinó també es posar el govern 
dins de la problemàtica dels aturats sense subsidi d’atur.  Conèixer la xifra, 
conèixer si augmenta, si decreix, buscar els mecanismes.  Entenc que potser 
ni existeix el mecanisme automàtic per comptar-los, però justament fer l’esforç 
de comptar-los, d’anar-los a comptar, etc., perquè això és ficar el govern també 
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a la pell, més a la pell d’aquests que es queden sense subsidi d’atur.  És un 
doble procés, no només és garantir-los l’accés gratuït als equipaments, sinó 
també és implicar el govern en aquesta reflexió.  Que des de Serveis Socials 
segur que ja es fa, però que implicaria molt més el govern en aquest sentit. 
 
Respecte a les crítiques o les observacions d’en Santi Rodríguez.  Bé, la lògica 
que ens porta a nosaltres a demanar l’augment de taxes que afecten a 
telefonia mòbil i el raonament que he fet abans que, òbviament i lògicament, no 
és compartit pel Partit Popular, i ens n’alegrem que no sigui compartit, és una 
de les proves del cotó, però no és l’única, els mecanismes... hi ha uns sectors 
de l’economia, i això no entrarem en aquest debat, hi ha uns sectors de 
l’economia que escapen molt a la regulació que podem exercir els ciutadans i 
ciutadanes sobre el seu funcionament, sobre el tracte que reben els ciutadans, 
i sobre l’augment exponencial que en els últims deu anys, des de que es 
privatitzaren aquestes empreses que eren mercats estatals, doncs han abusat i 
n’han multiplicat els preus fins al punt que la factura de telèfon i de telefonia 
mòbil és ara un... és una barbaritat, pot ser el 10% del sou d’una persona, 
sense cap mena de problema.  I el servei que s’ofereix, el servei d’atenció al 
client, externalitzat a altres països, etc., és una vergonya i crec que és una 
cosa que és coneguda.  Quin mecanisme tenim?  Doncs segurament des del 
municipi 0’01 mecanismes.  Doncs aquest és el que utilitzem el 0’01 
mecanisme que tenim a l’abast, doncs el proposem també per fer pública 
aquesta reflexió i per intentar utilitzar els mecanismes que una mica trobem 
entre línia i línia, que podrien ser útils a aquest propòsit de frenar aquestes 
empreses salvatges.  O sigui, que han fet beneficis salvatges a base de 
salvatjar el mercat de ciutadans que gestionen. 
 
I els criteris de renda, no hi estic d’acord que des de les Ordenances Fiscals 
municipals, des de les Taxes no hi hagi criteris de renda.  Jo crec que sí que hi 
ha criteris de renda, sí que hi ha diferents maneres d’aplicar-los.  Òbviament no 
és l’impost que taxa la renda, no és l’impost, però sí que hi ha el criteri de 
renda que diferencia, que es grava menys, o que es bonifica sobretot, que es 
bonifica a les classes més populars, i es bonifica menys a mesura que es 
tenen més ingressos.  És a dir, no grava la renda, sinó que es fa d’aquesta 
manera.  I entenc que sí que és una arma que tenim els treballadors i 
treballadores, les classes populars de Vilanova, que tenim per anivellar 
mínimament, en un tant per cent també petit, però anivellar mínimament doncs 
les desigualtats socials per... doncs per igualar més el nivell de vida dels 
ciutadans.  Sí que existeix aquest criteri de renda.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Sí, jo he demanat també, per respecte que el grup majoritari acabi.  Per 
al·lusions volia demanar la paraula, potser? 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, no, molt breument.  No per replicar, sinó com a... si volen, com a anècdota, 
no?, tot i que el senyor Arrufat doncs celebri aquesta discrepància.  Nosaltres 
tampoc no tenim cap inconvenient en celebrar les discrepàncies que ens 
puguin separar.  Però en qualsevol cas, em reconeixerà, i vostè ho ha fet en la 
seva intervenció, que els monopolis fruits de les economies planificades no són 
bons pels ciutadans, per això alguns defensem el lliure mercat.  Gràcies. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Només breument.  Senyor Sanabra, vostè i jo compartirem que no sempre que 
es bonifica s’augmenta per l’altra banda.  En principi també es poden aplicar 
altres criteris com, des del nostre punt de vista, i és un criteri polític d’aquest 
grup, gastar millor, seria l’altre criteri.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Ara el senyor Gomáriz. 
 
SECRETARI 
 
Bueno, hem arribat a la conclusió de que és possible fer la votació separada. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, ara digue’ns què... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Miri, nosaltres votaríem.  Nosaltres votaríem en contra de l’al·legació número 1, 
2, 3, 4, 5, 14, 16 i 18.   
 
ALCALDE 
 
I a favor de les altres. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
De les altres. 
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ALCALDE 
 
Per tant, farem una... i aleshores farem una tercera votació, que seria... una 
primera serà els punts 1-5, 14, 16 i 18, i una altra que serà la resta, i una altra 
que serà l’aprovació definitiva de les Ordenances. 
 
SECRETARI 
 
Correcte. 
 
ALCALDE 
 
Ara això jo ho he planificat així.  Ara, vull dir que ho hem embastat, però això 
ha d’estar d’acord en la votació separada... 
 
SECRETARI 
 
No necessàriament, perquè tampoc és una moció, però bueno...  
 
ALCALDE 
 
D’acord, doncs.  Per tant, passem a la votació del punt de l’al·legació i, per 
tant, ara votem si estem a favor de l’al·legació o si estem a favor de la 
desestimació?  Si estem a favor de la desestimació. 
 
SECRETARI 
 
Exacte. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, vots a favor de desestimar, de desestimar les al·legacions, 1, 5, de la 
1 a la 5, la 14, la 16 i la 18.  Per tant, ara estem a favor de destimar-la, vol dir 
en contra de les al·legacions.  Val?  Molt bé.  Vots en contra?  Molt bé.  
D’acord.  Per tant, es desestimen amb els vots de tots els grups excepte la 
CUP. 
 
I ara la resta de les al·legacions.  Vots a favor de desestimar-les.  Vots en 
contra de desestimar-les.  Es desestimen amb els vots en contra de CiU i la 
CUP i els vots a favor de la resta de grups. 
 
I ara fem l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals.  Vots a favor de les 
Ordenances?  Vots en contra?  S’aproven definitivament les Ordenances 
Fiscals, amb el vot en contra de Convergència i Unió i de la CUP. 
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La proposta s’aprova amb el resultat següent: 
 
En primer lloc es desglossa la votació del punt primer, separant les 
al·legacions.  
 
En la primera votació es vota si s’acorda desestimar les al·legacions 1, 2, 3, 4, 
5, 14, 16 i 18: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
  Vots en contra: CUP (1) 
 
En la segona votació es vota si es desestimen la resta d’al·legacions: 
 
  Vots a favor: PSC, PP, ICV-EA i ERC (14) 
  Vots en contra: CIU i CUP (10) 
  
I, finalment, es fa una darrera votació en la qual es voten els punts segon, 
tercer i quart de la proposta: 
 
  Vots a favor: PSC, PP, ICV-EA i ERC (14) 
  Vots en contra: CIU i CUP (10) 
  
Per tant, la proposta, en la seva totalitat, queda aprovada. 
 

  5. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. CONTRACTACIÓ DE 
PRÉSTECS PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA 
D’INVERSIONS APROVAT AL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT 
DE 2009. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem al punt número 6, que és l’aprovació definitiva del Reglament 
de Funcionament de l’Espai d’Equitat. 
 
Disculpin, la contractació, que és el punt número 5, de préstecs per al 
finançament del Programa d’Inversions aprovat al Pressupost de 2009. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis la facultat de 
concertar operacions de crèdit amb entitats financeres. 
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El Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2009, aprovat pel Ple a la sessió 
ordinària de 15 de desembre de 2008, preveu la possibilitat de contractar 
préstecs pel finançament del Programa d’Inversions fins a un límit de 
7.981.000,00 €. Dintre dels acords adoptats, l’apartat cinquè estableix les 
condicions màximes de les operacions de préstec a contractar durant l’exercici 
2009, autoritzant al Sr. alcalde per a aprovar les condicions concretes i les 
minutes de les operacions. 
 
A data d’avui es troba pendent la contractació de 1.981.000,00 €. 
 
D’aquesta quantitat es contracta amb BANKINTER un import de 750.000,00 € 
amb les condicions especificades a l’acord Primer.  
 
Respecte a la resta de 1.231.000,00 €, atès que encara no s’ha confirmat 
l’operació amb cap entitat financera, es fixen les condicions dintre de les quals 
s’autoritza el Sr. alcalde per la signatura dels contractes o minutes 
corresponents. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, el president de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Règim Intern i Serveis Generals, una vegada informats a la Comissió d’1 
de desembre de 2009, proposa l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar la contractació d’un préstec pel finançament del Programa 
d’Inversions aprovat al Pressupost de l’Ajuntament de 2009, amb l’entitat 
financera BANKINTER, SA, amb les condicions següents: 
 
 Import:  750.000,00 € 
 Termini:  8 anys (dos de carència) 
 Tipus:   revisat trimestralment per referència a EURIBOR 
    trimestral més un diferencial d’1,25 punts 
 Períodes liquidació: Trimestral 

Comissió Obertura: 0,50% 
 
 
SEGON. Autoritzar el senyor alcalde, amb la intervenció del secretari de 
l’Ajuntament, per a la signatura dels contractes o minutes corresponents a un 
o varis préstecs pel finançament del Programa d’Inversions aprovat al 
Pressupost de l’Ajuntament de 2009, amb entitats financeres, amb les 
condicions màximes següents. 
 
 Import:  1.235.000,00 € 
 Termini:  20 anys (dos de carència) 
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 Tipus:   revisat trimestralment per referència a EURIBOR  
més un diferencial de 3,00 punts 

Comissió Obertura: 1,00%.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, tal com vam informar a l’última Comisió Informativa de l’Àrea Econòmica, 
del préstec per inversions que hi havia al pressupost, que pujava quasi 8 
milions d’euros, concretament 7.981.000 euros, encara n’hi ha pendent de 
contractació en aquests moments 1.981.000 i, tal com ha llegit el senyor 
secretari, tenim un préstec en aquests moments ja lligat amb Bankinter, de 
750.000 i la resta l’equip econòmic des de Tresoreria i Intervenció estan 
buscant una altra empresa, una altra caixa o banc que ens dongui aquest 
préstec, per això hi ha aquesta separació del primer i el segon, per facultar el 
senyor alcalde.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor... senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  El nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta per dos motius.  
Un primer és en coherència pel posicionament respecte dels pressupostos de 
l’equip de govern per a l’any 2009 i, per tant, no podem donar suport a la 
contractació del préstec.  Però el segon motiu són les condicions màximes que 
s’estableix per al segon préstec, que ens sembla que són molt excessives.  És 
a dir, estem aprovant un préstec, o estaran aprovant un préstec a vuit anys, i 
les condicions màximes del segon és a vint anys.  És un préstec a un tipus de 
l’euribor + 1’5, i el segon... perdó, 1’25, i el segon s’autoritza a + 3, euribor + 3.  
I la tercera observació és que passem d’un 0’5 de comisió d’obertura a un 1% 
de comisió d’obertura.  Per tant, amb aquesta doble motivació, el nostre grup 
no podrà votar aquesta proposta.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
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NEUS LLOVERAS 
 
El grup de Convergència i Unió considerem que és un tràmit més per 
desenvolupar els pressupostos que es van aprovar.  Entenem que... que és 
un... des d’aquest punt de vista no hi tenim res a objectar.  Entenem que les 
condicions bancàries en aquests moments són aquestes.  Se’ns ha explicat i 
ho veiem bé i, per tant, donarem el nostre vot afirmatiu. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  En contra?  S’aprova amb 
el vot en contra del grup Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
   Vot en contra: PP (1) 
 

  6. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI D’EQUITAT, 
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES. 

 
ALCALDE 
 
I passem, ara sí, al punt número 6, que és l’aprovació definitiva del Reglament 
de funcionament de l’Espai d’Equitat, Servei d’Informació i Atenció a les Dones. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
Atès que en data 5 d’octubre de 2009, aquest mateix Ple va aprovar 
inicialment el Reglament de funcionament de l’Espai d’Equitat, Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones, publicant-lo als diaris oficials, tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i mitjà de premsa escrita diària, i obrint el termini de 
presentació d’al·legacions. 
 
Atès que durant aquest termini el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) va presentar, en data 19 d’octubre de 2009, un escrit amb tot 
un seguit d’al·legacions.  
 
Un cop estudiades les diferents al·legacions presentades, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:          
 
“PRIMER. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal 
de la CUP i que afecten a l’article 4 del Reglament de funcionament de l’Espai 
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d’Equitat, Servei d’Informació i Atenció a les Dones. En aquest sentit, el 
redactat de l’article 4 queda de la manera següent: 
 
“Article 4. L’Espai d’Equitat es dotarà: 
 
- d’un fons específic anual determinat en els pressupostos de l’Ajuntament. 
- d’un fons econòmic anual finançat pel govern de la Generalitat. 
 
Sense perjudici d’aportacions d’altres institucions o entitats públiques o 
privades.” 
 
SEGON. Desestimar la resta d’al·legacions presentades a la proposta inicial. 
 
TERCER. Aprovar definitivament el Reglament de funcionament de l’Espai 
d’Equitat, Servei d’informació i Atenció a les dones, una vegada resoltes les 
al·legacions presentades. 
 
QUART. Publicar íntegrament el text de l’esmentat Reglament al Butlletí 
Oficial de la Província, per tal que aquest entri en vigor transcorregut el termini 
de quinze dies hàbils previst per l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.” 
 
 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI D’EQUITAT, SERVEI 
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 

 
 
Els estereotips i patrons culturals, que al llarg de la història s’han assignat en 
funció del sexe, han fet que les relacions entre els homes i les dones 
estiguessin marcades per una jerarquització enlloc de per una 
correspondència. 
 
Avui, cal que dones i homes caminem junts cap a una societat on la igualtat de 
drets, la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diferència siguin una realitat.  
 
Preàmbul 
 
Les dones han estat presents al llarg de tota la història en la defensa dels drets 
humans i les llibertats. Olimpie de Gouges va ser autora, l’any 1791, de la 
primera Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, que proclamava, en el 
seu primer article “ La dona neix lliure i resta igual a l’home en els seus drets.” 
 
Aquesta Declaració, que va fer Olimpie de Gouges fa més de dos-cents anys, 
encara està pendent de ser una realitat. Continua havent discriminació per raó 
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de sexe, salarial, en les pensions, escassa presència de la dona en els llocs de 
responsabilitat i representació, escassa corresponsabilitat en les tasques 
domèstiques, problemes per a conciliar la vida professional amb el temps 
personal, familiar i social, i la violència masclista. 
 
En els últims temps s’ha produït una gran activitat normativa encaminada a 
l’eradicació de tot tipus de discriminació. Els exponents més significatius són a 
Catalunya la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, a nivell estatal la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei Orgànica  
3/2007, de 22 de març, d’Igualtat efectiva de dones i homes.  
 
L’Ajuntament de Vilanova vol treballar en un espai on la promoció de la igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, la no discriminació per raó de sexe i 
orientació sexual i l’eradicació de la violència masclista sigui el seu objectiu. 
 
Cal fer visible la necessitat d’intervenir sobre les desigualtats de gènere com a 
base per afrontar la violència vers les dones. La planificació i intervenció en 
l’abordatge de la violència s’ha d’inscriure en el marc de les polítiques d’igualtat 
de gènere. 
 
La regulació de l’Espai d’Equitat és la que es detalla a continuació i s’estableix 
d’acord amb allò que preveu l’article 54.3  i 83 de la Llei 5/2008 del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista: 
 
 
Títol I. Objecte, persones usuàries i recursos econòmics 
 
Article 1. L’Espai d’Equitat, que es constitueix en Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones, és un servei de competència municipal, d’informació, 
assessorament, atenció, acompanyament i derivació, si escau, prevenció, 
sensibilització i formació comunitària amb relació a l’exercici dels drets de les 
dones en tots els àmbits.  
 
Article 2. S’adreça a totes les dones de Vilanova i la Geltrú i a les dones dels 
municipis de la comarca amb qui hi hagi conveni o acord de col·laboració per 
algun dels serveis que es presten. 
 
En especial s’adreça a les dones que es troben en situacions de violència 
masclista.  
 
També s’adreça als homes i a les entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú 
que volen una societat més justa, més equitativa i respectuosa amb els drets 
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humans, en concret que treballin per a la igualtat d’oportunitats dona-home, així 
com per fer efectiu el dret a la igualtat i el rebuig de totes les discriminacions 
per raó de gènere i orientació sexual. 
 
Article 3. L’Espai d’Equitat, servei de proximitat, es coordinarà amb la Xarxa 
d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones que pateixen violència 
masclista. 
 
També ha de dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb tots els 
agents comunitaris. 
 
Article 4. L’Espai d’Equitat es dotarà: 
 
- d’un fons específic anual determinat en els pressupostos de l’Ajuntament. 
- d’un fons econòmic anual finançat pel govern de la Generalitat. 
 
Sense perjudici d’aportacions d’altres institucions o entitats públiques o 
privades. 
 
 
Títol II. Personal al servei de l’Espai d’Equitat 
 
Article 5. L’Espai d’Equitat estarà integrat per un equip multidisciplinari dotat de 
formació específica: 
 
Coordinador/a 
Personal Tècnic relacionat amb els serveis que presta el SIAD 
Personal Administratiu  
Advocat/da 
Psicòleg/loga 
 
Podran incorporar-se més persones professionals relacionades amb la 
prestació dels serveis. 
 
Es vetllarà pel benestar de les persones professionals que integrin l’equip. 
 
 
Títol III. Tipologia dels serveis i característiques 
 
Article 6. Els principis que inspiraran els serveis i les activitats que es 
prestaran seran: el respecte als drets humans, la igualtat d’oportunitats i de 
tracte entre les dones i els homes, la no discriminació per raó de sexe i 
d’orientació sexual i el treball transversal. 
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Article 7. L’Espai d’Equitat prestarà els serveis següents: 
 
7.1. Informació i assessorament en matèria d’igualtat d’oportunitats dona-home 
i la no discriminació per raó de sexe, així com dels recursos i serveis de la 
nostra ciutat i realitzarà les derivacions oportunes. 
 
7.2. Assessorament jurídic global des de la perspectiva de gènere.  
 
7.3. Atenció i suport psicològic individual. 
 
7.4. Teràpia grupal prèvia derivació de l’atenció psicològica individual. 
 
7.5. Participació en el circuit de violència de gènere en l’àmbit municipal: 
 
Totes les actuacions es realitzaran d’acord amb els principis de coordinació, 
cooperació, integralitat i transversalitat i evitant la revictimització de les dones 
afectades. 
  
Davant de situacions de violència masclista s’actuarà segons allò que estableix 
el Protocol Municipal d’Accions contra la violència de gènere i el Circuit 
Municipal d’atenció a dones que pateixen violència masclista, que actualitza i 
complementa el Protocol esmentat. 
 
La participació en el circuit de violència es realitzarà mitjançant la Comissió de 
seguiment del Protocol municipal d’accions contra la violència de gènere i el 
Grup de treball. 
 
a) La Comissió està integrada per les persones professionals de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i els diferents agents socials que intervenen en el circuit 
de la violència masclista a la nostra ciutat i estarà presidida per el/la regidor/a 
d’Equitat. 
 
Es reunirà dos cops l’any i extraordinàriament quan algun/a membre així ho 
sol·liciti. 
 
b) El grup de treball es reunirà mensualment i donarà compte del seu treball a 
la Comissió de seguiment del Protocol. 
 
El grup de treball farà un seguiment de l’aplicació del Circuit i en podrà 
proposar modificacions i millores i donarà acompliment als objectius que la 
Comissió li encarregui. 
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Des de l’Ajuntament es promouran jornades de formació especialitzada 
destinades a tota la ciutadania, i en especial a les persones professionals que 
integren la Comissió i el Grup de Treball. 
 
7.6. Accions de sensibilització en el marc de l’educació formal i no formal: 
tallers, teatre, conferències o altres.  
 
7.7. Participació en Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) mitjançant la 
programació de cursos amb temàtica de gènere. 
 
7.8. Planificació de xerrades, tallers, exposicions, concursos, i altres accions 
amb l’objectiu d’incloure la perspectiva de gènere en diferents àmbits i fer 
visible les aportacions de les dones i facilitar-ne el seu apoderament i 
autonomia. 
 
7.9. Promoció de la participació de les dones en l’àmbit social, donant suport  
als grups de dones i a la xarxa associativa i desenvolupant polítiques 
corresponsables entre l’Ajuntament i el món associatiu. 
 
7.10. Gestió d’un Fons documental de diferents materials impresos i gràfics 
sobre la igualtat social home-dona, la promoció de les dones i la seva 
participació als àmbits social, polític, cultural i econòmic. 
 
7.11. Observatori de gènere. 
 
Article 8. Tots els assumptes tractats a l’Espai d’Equitat, en especial els 
serveis d’atenció personalitzada, és a dir, l’assessoria jurídica i l’atenció 
psicològica individual i grupal, gaudiran de confidencialitat, i gaudiran dels drets 
reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 
 
Article 9. Es requerirà documentació solament en el cas que aquesta sigui 
imprescindible per a atendre correctament la persona interessada. 
 
Article 10. Els serveis d’atenció personalitzada, és a dir, l’atenció psicològica 
individual i grupal i l’assessorament jurídic tindran caràcter gratuït.  
 
 
Títol IV. Accés al servei i horari 
 
Article 11. L’accés a l’Espai d’Equitat es pot fer presencialment, telefònicament 
o telemàtica, ja sigui la persona derivada d’algun dels altres recursos que 
disposa el municipi o per iniciativa pròpia. 
 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

Article 12. L’horari del servei serà l’horari d’atenció ciutadana de 9:30 a 14 
hores, establert per a tots els serveis de l’Ajuntament, i en tot cas sempre 
s’adequarà a l’horari general dels serveis municipals. 
 
Una tarda a la setmana s’oferirà l’assessoria jurídica i l’atenció psicològica. 
 
L’horari podrà ser modificat per acord plenari donant-hi la màxima publicitat. 
 
 
Títol V. Condicions materials i de seguretat 
 
Article 13. Les funcions i serveis que es desenvoluparan a l’Espai d’Equitat es 
faran en un recinte que compleixi l’accessibilitat arquitectònica i comunicativa. 
 
Article 14. L’Espai d’Equitat comptarà amb recursos necessaris per a garantir 
la seguretat de les seves usuàries i personal adscrit. 
 
 
Títol VI. Memòries anuals 
 
Article 15. Anualment s’elaborarà una memòria de cadascun dels serveis 
desenvolupats en el marc de l’Espai d’Equitat amb les dades segregades per 
sexe. En la memòria relativa als serveis d’atenció personalitzada, assessoria 
jurídica i atenció psicològica, hi constarà les estadístiques del perfil 
sociolaboral, les dades de remissió o procedència de les persones usuàries, la 
tipologia de consultes i les respostes del servei.  
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, com recordaran, al Ple de fa dos mesos vam presentar la proposta inicial.  
Avui caldria aprovar el Reglament de manera definitiva i per fer-ho s’ha 
contemplat una de les propostes que ens havia fet el grup municipal de la 
CUP.  Les altres no les hem contemplat perquè hem considerat que eren punts 
a parlar, que eren coses a tenir en compte i a poder doncs debatre, però no 
eren coses a incloure en un Reglament de l’Espai d’Equitat.  Per això ens ha 
semblat que aquest punt que fa referència a les aportacions d’altres 
institucions sí que era interessant incorporar-lo i és el punt que, com ha dit el 
secretari, s’ha incorporat. 
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ALCALDE 
 
Ara té la paraula el senyor Arrufat, que presenta les al·legacions. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Va ser així el procediment, és a dir, té raó la regidora.  
Nosaltres, en el Ple quan es presenta la proposta de Reglament diem que 
tenim observacions a fer, que tenim coses a dir, etc.  Se’ns diu que això ho 
presentem, que ho hem d’entrar per registre, que no li podem enviar per correu 
o comentar-li, etc., sinó que el procediment normal em sembla que és el 
secretari que li fa l’observació a la regidora, ho hem d’entrar per registre, en 
forma d’al·legació.  Nosaltres entrem exactament el mateix doncs que teníem 
escrit, els punts als que volíem fer observacions com a al·legacions, i després 
resulta que les al·legacions a més han de ser redactades el text que ha de 
substituir, el text anterior, i això, que tampoc era el que preteníem nosaltres, 
sinó que era justament fer unes observacions, unes qüestions.  Per tant, ja 
hem parlat amb la regidora que ens sembla correcte que hagi modificat 
aquella... l’al·legació número 4, i que la resta sigui motiu de... d’això, d’una 
observació i de... més aviat al nivell de conversa i de discusió sobre el 
document. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor, de l’al·legació acceptada, de 
les denegades i de la... i del text definitiu.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  7. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE NOVEMBRE DE 2009, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA 
REDACCIÓ, EXECUCIÓ I POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU IES SITUAT AL BARRI DE 
MAR. 

 
ALCALDE 
 
Passem al punt número 7, que és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local de 17 de novembre de 2009, d’aprovació del conveni amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la redacció, 
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execució i posterior direcció de les obres de construcció del nou Institut situat 
al barri de Mar. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament la ratificació de l’acord de la Junta de 
Govern Local de 17 de novembre de 2009, el qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“PRIMER. Aprovar l’esborrany del conveni a subscriure amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la redacció, execució i 
posterior direcció de les obres de construcció del nou IES situat al barri de mar 
de Vilanova i la Geltrú, 
 
SEGON. Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu 
d’aquest conveni.  
 
TERCER. Facultar l’Alcaldia a subscriure aquest conveni, de conformitat amb 
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
QUART. Aquest acord haurà de ser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 
 
 
CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, EXECUCIÓ I 
POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES DE   CONSTRUCCIÓ D'UN NOU IES A 
AQUESTA LOCALITAT. 
 
 
Barcelona, 
 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, l’Honorable Sr. Ernest Maragall i Mira, conseller del Departament 
d’Educació, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les 
facultats atorgades per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

De l’altra part, l’Il·lustríssim Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut de les facultats que li són reconegudes a 
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l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, abans esmentat. 
 
 
E X P O S E N 
 
Que a la localitat de Vilanova i la Geltrú es fan necessàries les obres de construcció 
d’un nou Institut d’Educació Secundària (IES), situat a la zona del barri de mar de la 
ciutat, amb la finalitat d’atendre les necessitats educatives de la ciutat.  
 
Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a 
la Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a 
l’article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En conseqüència, 
 
 
A C O R D E N 
 
La col·laboració d’ambdues parts per a la realització de les obres esmentades, 
d’acord amb les següents: 
 
 
C L À U S U L E S 
 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI   
 
Aquest conveni té per objecte la redacció del projecte, execució i posterior direcció de 
les obres de construcció del nou IES situat al barri de mar de Vilanova i la Geltrú, 
amb les especificacions que resulten d’aquestes clàusules i dels annexos que en 
formen part. 
 
SEGONA. FINANÇAMENT  
 
La quantitat màxima que el Departament d’Educació té previst aportar per a la 
redacció, execució i posteriori direcció de les obres és de 6.332.534,84 €, IVA inclòs, 
dels quals 5.907.406,84 € corresponen a l'execució de les obres, i 425.128,00 € als 
treballs de redacció i posterior direcció, amb la següent distribució pressupostària: 
 
Anualitat 2010 1.000.000,00 €

Anualitat 2011 5.332.534,84 €

a càrrec de la posició pressupostària 
D/610000100/4210 o equivalent del centre 
gestor EN03, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per a cada exercici 
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aprovades en acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data                
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumirà les despeses que corresponguin per 
impostos i taxes municipals, consignant en la partida pressupostària adequada les 
quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin originar-se amb motiu 
d’aquest conveni, havent-hi conformitat expressa en l’Acord del Ple de l’Ajuntament 
que consta com annex número 1. L’Ajuntament també haurà de realitzar i finançar les 
obres d’urbanització garantint la disponibilitat a peu de parcel·la dels serveis 
necessaris. 
 
Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per 
deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles 
modificacions que siguin instades explícitament pel Departament d’Educació. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú encarregarà la contractació i execució de les 
obres a l'empresa municipal PIVSAM. 
 
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb 
les certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El tècnic 
del Departament d’Educació verificarà que es realitzi una obra completa, capaç de 
prestar serveis amb correcte funcionament de les seves instal·lacions, amb els 
permisos d’utilització necessaris i ajustada al projecte supervisat pel Departament 
d’Educació. 
 
Si els costos de l'obra s'eleven per sobre del cost estimat anteriorment per 
necessitats del projecte executiu de l'obra acordades per les dues administracions, la 
diferència es podrà incorporar a l'última anualitat, mitjançant la corresponent addenda 
al conveni. 
 
Les ordres de pagament hauran d’anar acompanyades d’un certificat emès per 
aquest tècnic, segons model que s’acompanya com annex número 2. 
 
Per a la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l’objecte 
d’aquest conveni, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
TERCERA. REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES 
 
a) Correspon a l'empresa municipal PIVSAM revisar i aprovar el projecte objecte 
d’aquest conveni redactat per l'arquitecte que sigui designat per aquesta empresa.  
 
b) Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic, de l’avantprojecte i 
projecte per la Secció d’Obres i Manteniment o la Secció de Supervisió de Projectes, 
segons correspongui, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de 
caràcter general i específic, per les construccions escolars, així com els criteris per a 
la construcció de nous edificis per a Centres Educatius públics del Departament 
d’Educació i les que al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment 
pel que fa al programa de necessitats. 
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Així mateix, la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball. 
 
QUARTA. CARTELL DE LES OBRES 
 
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi 
consti la participació d’ambdós organismes. 
 
Les dimensions del cartell hauran de ser de 300cm x 315cm. 
 
CINQUENA. CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per 
l'empresa municipal PIVSAM, ajustant-se en tot moment a la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
PIVSAM comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates 
del seu inici i acabament. 
 
Així mateix, haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que 
comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni, i en tot cas 
serà d’aplicació el darrer paràgraf de la clàusula segona. 
 
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l'empresa PIVSAM, sol·licitarà 
l’assistència d’un representant del Departament d’Educació, fent arribar a la Direcció 
General de Recursos del Sistema Educatiu un exemplar original de l’Acta 
corresponent. 
 
El contracte es licitarà de conformitat amb les previsions de finançament exposades a 
la anterior clàusula 2. Si per aquest motiu quedés deserta la licitació de la construcció 
de l'IES, ambdues parts quedaran alliberades de les obligacions subscrites en les 
clàusules del present conveni.  
 
SISENA. DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES 
 
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran 
els que hagi designat l'empresa municipal PIVSAM, i la seva actuació s’ajustarà en 
tot moment a la normativa vigent, particularment en tot el que es relaciona amb la 
seguretat. 
 
SETENA. DESPESES DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de 
control de qualitat. Aquest percentatge anirà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra 
d’acord amb el que disposa la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’obres de l’Estat i l’apartat b) de l’article 4 del Decret 
77/1984, de 4 de març, sobre control de qualitat dels materials i unitat d’obra. 
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Els tècnics del Departament d’Educació vetllaran pel compliment d’aquesta clàusula i 
podran exigir el justificant de les proves realitzades, d’acord amb l’annex número 3. 
 
VUITENA. VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el 
compliment de les clàusules d’aquest conveni  i verificar que les obres corresponguin 
al projecte que hagi informat tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap 
tipus de responsabilitat derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions 
s’exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal efecte, i l'empresa 
PIVSAM,  es compromet a facilitar-li la seva funció. Així mateix aquesta empresa 
municipal facilitarà tota la informació que li sigui requerida a efectes de control. 
 
NOVENA. PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
La propietat de les obres realitzades serà del Departament d’Educació. 
 
DESENA. INAUGURACIÓ 
 
La inauguració la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida 
pels seus representats. 
 
ONZENA. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 
 
La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop 
finalitzades les obres correspondrà al Departament d’Educació. 
 
DOTZENA. INCOMPLIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI 
 
La utilització dels recursos per una altra finalitat que no sigui la que s’especifica en el 
projecte informat tècnicament, sense coneixement previ i conformitat expressa del 
Departament d’Educació, o l’execució de les obres sense tenir en compte les 
clàusules establertes, seran motius d’anul·lació per part del Departament d’Educació 
de l’aportació corresponent, i l’Ajuntament haurà d’assumir tots els compromisos i 
responsabilitats adquirits i haurà de retornar al Tresor de la Generalitat de Catalunya 
les quantitats abonades. 
 
TRETZENA. VIGÈNCIA DEL CONVENI   
 
La vigència d’aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2011. 
 
En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat. 
 
La resolució del conveni  es produirà per alguna de les causes següents: 
 

- l’incompliment manifest dels seus pactes, 
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- la denúncia expressa per una de les parts, degudament justificada, 
sempre i quan sigui acceptada per l’altra part. En cas d’haver-hi perjudicis 
econòmics, s’hauran de compensar degudament. 

- En el cas que quedi deserta la licitació de la construcció de l'IES, quedant 
ambdues parts alliberades de les obligacions subscrites en les clàusules 
del present conveni. 

 
CATORZENA. QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i 
els efectes d'aquest conveni, seran resoltes pel conseller d'Educació. Contra els seus 
actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni  per duplicat en el lloc i 
data indicats a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 

ANNEX NÚM. 1 
 
 
-------------------------------------------, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú                
 
 
C E R T I F I C O: Que l’Ajuntament en Ple, en sessió feta el dia            , adoptà 
l’Acord següent: 
 
Primer: Aprovar l’esborrany del conveni  a subscriure amb el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per a la redacció, execució i posterior direcció de les 
obres de construcció del nou IES situat al barri de mar de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon: Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest 
conveni.  
 
Tercer: Facultar l’Alcaldia a subscriure aquest conveni, de conformitat amb l’article 
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
I perquè així consti i produeixi els oportuns efectes, lliuro aquesta certificació, amb el 
vist i plau de l’Il·lm. Sr. Alcalde, que la signa a 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

ANNEX NÚM. 2 
 
El sotasignat, tècnic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Sr.                   
, fa constar als efectes previstos en el conveni  entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l'execució de les obres de construcció del 
nou IES situat al barri de mar de Vilanova i la Geltrú d’aquesta localitat que, un cop 
visitada l’obra, ha comprovat que s’han executat les unitats d’obra següents: 
 

NÚM. CERTIFICACIÓ IMPORT CERTIFICACIÓ .......% A PROTEGIR 
   

 
D’acord amb el projecte supervisat per la Secció de Supervisió de Projectes del 
Departament d’Educació,  
 
 
Total aportació Generalitat de Catalunya  
Certificat emès anteriorment  
Certificat actual  
Pendent certificar  

 
 
Barcelona, 
 
 
El tècnic del Departament d’Educació. 
____________________________________________________________________ 

 
ANNEX NÚM. 3 

 
Declaració relativa  al control de qualitat de les obres objecte del conveni  entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l'execució de les 
obres de construcció del nou IES situat al barri de mar de d’aquesta localitat, en 
compliment del que disposa la clàusula setena. 
 
1.- L’empresa adjudicatària del control de qualitat és: 
 
2.- Durant l’execució dels treballs s’han realitzat les proves necessàries per garantir 
els deguts nivells de seguretat i de qualitat que han quedat reflectits als informes 
corresponents. 
 
La qual cosa es fa constar als efectes previstos a la clàusula setena del conveni. 
 
Barcelona, 
 
Per la Direcció Facultativa,   Per l’empresa Control de Qualitat, 
 

Pels Serveis Tècnics Municipals, 
____________________________________________________________________ 
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ALCALDE 
 
Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, com recordaran, fa anys que es reivindica un i que és necessari un nou 
institut a la ciutat, un institut d’educació secundària.  En aquest sentit ja fa molt 
de temps que l’Ajuntament va posar a disposició del Departament d’Educació 
un terreny a la Sínia de les Vaques, però per motius varis el Departament 
d’Educació no ha pogut fins ara fer-se càrrec de la construcció d’aquest nou 
edifici i és per això, doncs, que l’Ajuntament va decidir que la construcció aniria 
a càrrec propi, a càrrec de l’Ajuntament.   
 
Aquest conveni que passem avui a aprovació és l’acord amb el Departament 
d’Educació, segons el qual la construcció... el projecte que ja està fet, la 
construcció i el seguiment de l’obra del nou institut el farà l’Ajuntament, i també 
parla el conveni de com la Generalitat finançarà en dos anys la construcció 
d’aquest nou edifici.  És per això doncs que passaríem avui a proposta al Ple 
perquè fos aprovada. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Espinàs.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar el nostre grup sobre aquest conveni.  Nosaltres 
podríem entendre que en determinades circumstàncies que la Generalitat no 
es pogués fer càrrec de la construcció d’aquest IES.  I, per tant, des d’aquest 
punt de vista i amb aquesta situació podríem entendre que l’Ajuntament fes un 
esforç per tal d’avançar els recursos necessaris per poder disposar d’aquest 
equipament amb l’antelació suficient abans que el govern de la Generalitat no 
tingués la possibilitat de fer-se’n càrrec.  Però ens dóna molt la impresió de que 
la situació no és aquesta.  La situació no és aquesta, i menys en l’exercici 
2010.  Vostès han acordat un meravellós sistema de finançament nou per a 
Catalunya, que havia de resoldre tots els problemes del govern de la 
Generalitat.  I com això deu ser així, perquè doncs vostès ho han acordat 
d’aquesta manera, no entenem el perquè hem de fer un conveni en el qual 
l’Ajuntament es fica d’alguna manera entremig en la construcció d’un 
equipament que correspon assumir íntegrament al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat.  No veiem quins beneficis ens aporta aquest 
conveni.  Ni tant se vol el fet d’anticipar la construcció, perquè precisament el 
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govern de la Generalitat, allò a què es compromet en aquest conveni és a fer 
una aportació d’un milió d’euros durant l’any 2010, que està pressupostat.  Per 
tant, no veiem quina necessitat hi ha de que tingui que ser l’Ajuntament qui 
assumeixi la responsabilitat d’aquesta construcció.  A més a més amb riscos, a 
més a més amb riscos.  Perquè el conveni inclou, com a mínim, dos aspectes 
que nosaltres no veiem clar, no només no veiem clar, sinó que és el que ens 
porta a dir: escolti’m, nosaltres no estem d’acord amb aquest conveni i per tant 
no li donarem suport.  I aquests dos aspectes és que l’Ajuntament es 
comprometi a que si apareixen despeses imprevistes se’n farà càrrec 
l’Ajuntament.  Que generosos, que generosos!  I la segona és que si sorgeixen 
discrepàncies en l’aplicació d’aquest conveni, qui resol les discrepàncies és el 
conseller d’Ensenyament.  Magnífic!  Podem signar convenis en els que si 
vostè i jo no ens posem d’acord, resolc jo qui té la raó i qui no té la raó.  Ens 
sembla que aquestes clàusules són extraordinàriament abusives i a més a més 
són lesives per als interessos de la ciutat i per als interessos de l’Ajuntament.  I 
per això el nostre grup no pot donar suport a la ratificació d’aquest conveni. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Santamaría. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies.  Bé, per part del grup de l’oposició de Convergència i Unió, la primera 
cosa que vull dir és que estem una mica disgustats en el sentit de que aquest 
conveni no s’ha discutit en cap de les comissions informatives on podia haver-
se fet.  Per tant, portar-ho a discussió en aquest moment crec jo que és una 
mica necessari, no?  Sí que és veritat que la senyora regidora ens ho ha enviat 
per correu electrònic i acepto les seves excuses i així ho va manifestar.  Però 
la cosa no va per aquí.  Nosaltres algun paràgraf, com deia el senyor 
Rodríguez, ens ha alertat.  En principi, el Departament d’Ensenyament és qui 
té la responsabilitat total i absoluta de la construcció dels equipaments 
educatius de secundària, evidentment.  I a més a més contempla una 
moratòria en els pagaments i una sèrie de coses que potser per no haver-ho 
discutit no entenem.  Ens alerta molt aquest paràgraf que ve després... la 
pàgina, crec que és la pàgina 2, que diu: “així mateix, l’Ajuntament es farà 
càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències del projecte o 
circumstàncies imprevistes”, que majoritàriament les... vamos, per la història 
sabem que sempre hi són.  A sant de què l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de les 
circumstàncies imprevistes i el pagament?, o és que realment és que 
l’Ajuntament s’ha fet promotor? Eh? És la figura del promotor l’Ajuntament?  
L’Ajuntament derivarà contractualment cap a l’adjudicatària, l’adjudicatària de 
les obres aquest mateix paràgraf?  I en el supòsit que passi aquest imprevist, 
serà qui haurà de fer-se càrrec?  Tota aquesta discussió, crec jo que s’havia 
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d’haver fet en el si de la Comissió Informativa, tant d’obres o la... a la qual 
pertany la senyora regidora.  No ha estat així.  Veiem que estem... votarem a 
cegues, eh?  Jo ja sé que el fi no justifica els mitjans, és veritat que és 
necessari aquest nou IES, és veritat que tenim una premura, és veritat que és 
una necessitat, però jo crec que... votarem que sí, eh?, però n’estem 
disgustats, si he de dir la veritat, perquè no s’ha fet bé.  El procediment... les 
dudes s’han de dissipar, hem de procurar que una cosa que l’Ajuntament... 
crec que és un... doncs és un gest, un gest, perquè té els ciutadans 
evidentment, i els ciutadans estan a les aules i les aules estan plenes.  Però 
que, home, la discussió, l’aportació d’idees, el dissipar sospites -que les tenim-, 
crec que era obligatori.  I jo ho lamento i vull que quedi clar, malgrat votarem 
que sí. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant, senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
No, en referència a aquest punt que els hi preocupa a vostès, tant al senyor 
Rodríguez com a la senyora Santamaría, i que a nosaltres també ens va 
preocupar i per això es va afegir l’altre punt, tres paraules més avall, que diu: 
“si els costos de l’obra s’eleven per sobre del cost estimat anteriorment es 
podrà incorporar a l’última anualitat, mitjançant la corresponent addenda al 
conveni”.  Per tant, nosaltres ja vam estar discutint amb el Departament 
d’Educació, lògicament, aquest punt de que l’Ajuntament no tenia perquè fer-se 
càrrec dels imprevistos que podien sortir.  Per això al final es va dir doncs que 
es podia incorporar a l’última anualitat.   
 
Per altra banda, el senyor Rodríguez ha dit en algun moment: no veiem quin és 
el benefici.  Jo li diré quin és el benefici, és donar un servei adequat als 
ciutadans i ciutadanes.  Tenim els nois i noies ja que han d’anar en aquest 
institut.  Ja els tenim.  No els podem fer desaparèixer un parell o tres d’anys 
esperant que el Departament d’Educació construeixi i, per tant, cal construir-ho 
de manera immediata.  I, per tant, aquest és el benefici.  No tenim un benefici 
propi de l’Ajuntament, tenim un benefici de cara a la ciutadania. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant. 
 
 
 
 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres veuríem aquest benefici si la Generalitat no hagués pogut 
consignar allò que es compromet a pagar durant l’exercici 2010 en els 
pressupostos, però és que en els pressupostos hi han poques coses 
consignades per a la nostra ciutat.  Poques, molt poques.  Però 1 milió d’euros 
per aquest IES sí que hi és.  Per tant, la Generalitat té els recursos per poder 
fer la construcció directament d’aquest institut i, per tant, no veiem la necessitat 
de que l’Ajuntament tingui que participar-hi per entremig.  A no ser que els 
plaços i els terminis de l’adjudicació de les obres per part de l’Ajuntament 
siguin diferents als del govern de la Generalitat, que em dóna la impresió que 
no és el cas.   
 
ALCALDE 
 
Bé, jo entenc que a vegades es dedica a fer política nacional, no?  I aquí no és 
el debat.  És a dir, el debat és un altre.  Aquest no és un tema del Parlament de 
Catalunya i en tot cas ha de presentar allà les al·legacions i les qüestions que 
vulgui sotmetre.  Nosaltres ho fem.  Per sobre de tot nosaltres tenim un 
objectiu, ho ha dit la senyora Espinàs, que és que hi hagi l’institut a baix a mar.  
I nosaltres, si vostè té la fórmula perquè sigui igual, que hi sigui d’una altra 
manera, li agrairé molt que me la digui, però mentres no és així, perquè 
nosaltres no fem els pressupostos de la Generalitat, mentres no sigui així, 
nosaltres creiem que aquesta fórmula permet que de forma immediata, vol dir 
en el plaç de dos mesos, aquesta obra comenci ja.  I això a qui beneficia?, com 
deia la senyora Espinàs, pues naturalment als nanos i als pares que aniran 
allà.   
 
I un segon benefici, i una segona qüestió no menor: aquest projecte l’ha fet 
l’Ajuntament.  Aquest projecte no ha vingut fet per la Generalitat, i un projecte 
justament perquè es feia on es feia, justament perquè es feia al barri de Mar, 
vam pensar que era important que es fes des del propi Ajuntament.  No models 
estàndards que es fan, en fi, els instituts de forma més homogènia, diguem-ne, 
i que era important fer-ho amb les condicions, característiques i parlat amb els 
veïns, parlat amb la gent del barri i elaborat des de l’Ajuntament.  I li asseguro 
que amb un cost molt més elevat que el que tenen els instituts convencionals 
que es fan en aquests moments per part de la Generalitat.   
 
Dit això, la nostra obligació és atendre el servei públic, i el servei públic serà 
atès, com ho ha sigut amb el Centre d’Atenció Primària que s’inaugurarà el dia 
21 de desembre d’aquest any, que si no hagués sigut per la iniciativa de 
l’Ajuntament posant-se al davant i resolent un problema que tenia la ciutat d’un 
tercer CAP, no el tindríem en aquests moments.  De la mateixa manera en el 
cas de l’institut.  No és el mateix que liciti, no és el mateix que segueixi les 
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obres, no és el mateix que decideixi la direcció facultativa l’Ajuntament que que 
ho faci una administració a 50 quilòmetres d’aquí.  I això també és un element 
que hem tingut en compte, i més en una obra tan transcendent per al barri de 
Mar com és l’institut.   
 
Des d’aquest punt de vista i també des de la garantia de que anirem més ràpid 
a tenir l’institut, pensàvem que era important fer aquest pas, i que és positiu per 
a la ciutat de Vilanova.  Per això ho fem, no per una altra raó. 
 
Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb el vot en contra del grup Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
  Vot en contra: PP (1) 
 

  8. SERVEIS A LA CIUTAT. ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA 
GENERALITAT, LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 8, que és l’assumpció de competències de la 
Generalitat, Llei 11/2009, de 6 de juliol.  Deuen ser algunes... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, publicada en 
el DOGC núm. 5419, de 13 de juliol de 2009, i quina còpia del text íntegre 
publicat s’adjunta a l’expedient. 
 
Atès que, segons consta en el preàmbul de la Llei, en referència al règim 
d’inspeccions i sancions, és molt gran la transcendència dels valors i dels 
interessos que es poden veure afectats pel desenvolupament de les matèries 
regulades per aquesta Llei i el legislador té la voluntat de garantir amb eficàcia 
el compliment efectiu de la normativa aplicable. 
 
Atès que la Llei compta amb un capítol sancionador molt rellevant, i posa un 
èmfasi especial en les mesures provisionals, incloses les prèvies a l’obertura 
de l’expedient o les de caràcter immediat, que són essencials per a assegurar 
la reacció ràpida que a vegades cal tenir davant determinades infraccions 
especialment greus. 
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Atès que els principis generals i les finalitats últimes de la Llei són la 
convivència entre els ciutadans, la seguretat i la qualitat dels establiments, 
finalitats que les autoritats i les administracions competents han de garantir. 
 
Atès que, precisament, per raons d’eficàcia, reacció ràpida i garantia de 
convivència i seguretat, és necessari que la resposta més immediata la pugui 
donar l’Administració més propera al ciutadà, com és l’Administració local. 
 
Atès que, mentre va estar en vigor l’anterior Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre 
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat exercint les competències 
d’inspeccionar i sancionar els establiments públics, espectacles i activitats 
recreatives autoritzats per l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’art. 11.1.e), de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, sobre 
competències de la Generalitat, que diu: “La Generalitat té atribuïdes les 
competències administratives següents en matèria d’establiments oberts al 
públic, d’espectacles públics i d’activitats recreatives: Inspeccionar i sancionar 
els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats 
recreatives autoritzats pels ajuntaments quan aquests no hagin acordat 
assumir l’exercici d’aquesta competència, d’acord amb el que estableix l’article 
13.1.d).” 
 
Vist el que disposa l’art. 13.1.d), sobre les competències municipals, que diu: 
“Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències següents en matèria 
d’establiments oberts al públic, d’espectacles públics i d’activitats recreatives: 
Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles 
públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els 
supòsits que, per mitjà d’un acord de ple municipal, s’hagi acordat assumir 
conjuntament l’exercici d’aquestes competències, la qual cosa s’haurà de 
comunicar als òrgans corresponents del departament competent en matèria 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 
     ACORDS 
 
“PRIMER. Assumir conjuntament amb els òrgans centrals i els serveis 
territorials del departament competent de la Generalitat l’exercici de les 
competències d’inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, a 
l’empara de l’art. 13.1.d), de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
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SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als òrgans corresponents de la Generalitat de 
Catalunya, com són el Servei Territorial del Joc i d’Espectacles, dels Serveis 
Territorials a Barcelona, i el Servei de Control del Joc i d’Espectacles, de la 
Direcció General del Joc i d’Espectacles, ambdós òrgans pertanyents al 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, així com 
notificar-ho a les regidories municipals interessades.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument, perquè ja va ser explicat a la Comisió Informativa 
corresponent.  En tot cas, em sembla que l’acord s’explica per ell mateix, no?  
La Llei aprovada al mes de juliol, respecte a la capacitat sancionadora dels 
establiments de pública concurrència i els espectacles públics, doncs se’ls 
otorga directament a la Generalitat, en tot cas a la Direcció General de Jocs i 
Espectacles, no?, sempre i quan hi hagi un acord del Ple municipal en el qual 
assumeix de manera conjunta les competències en aquesta matèria.  
Enteníem que un ajuntament com Vilanova havíem de tenir competències, 
evidentment, en aquesta qüestió, igual que la resta de municipis que fa mesos 
o fa setmanes que estan doncs aprovant en els seus plens municipals 
l’assumpció d’aquesta competència, és el que proposem, no?, assumir la part 
de manera conjunta aquesta competència i, per tant, tenir capacitat 
sancionadora, com hem tingut fins ara, a l’hora doncs d’aplicar les sancions 
corresponents, si pertoca, evidentment. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No sé si estava escoltant bé, que no s’havia explicat a Comissió Informativa?  
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, sí, que s’havia explicat.  Sí, home, vostè hi era. 
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ALCALDE 
 
Vots a favor.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  9. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE 4-12-09, PEL QUAL S’ESTIMA PARCIALMENT EL 
RECURS PRESENTAT PER FCC, SA, CONTRA L’ACORD 
D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL A L’EMPRESA SUFI, SA, DEL 
CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRADA DEL SERVEI DE NETEJA 
VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS, I S’ACORDA ELEVAR A 
 DEFINITIVA L’ADJUDICACIÓ A L’ESMENTADA EMPRESA. 

 
ALCALDE 
 
Passem al punt número 9, que és la ratificació del Decret d’Alcaldia de 4 de 
desembre d’enguany, pel qual s’estima parcialment el recurs presentat per 
FCC, SA, contra l’acord d’adjudicació provisional a l’empresa SUFI, SA, del 
contracte de gestió integrada del servei de neteja viària i recollida de residus, i 
s’acorda elevar a definitiva l’adjudicació a l’esmentada empresa. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 4 de desembre de 2009, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Atès que l’empresa FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, 
en data de 14 de novembre de 2009, ha interposat recurs especial en matèria 
de contractació contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de novembre de 
2009, pel qual es ratificava l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 27 
d’octubre de 2009, en virtut del qual s’acordava adjudicar provisionalment a 
l’empresa SUFI, SA, el contracte de gestió integrada del servei de neteja viària 
i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 37 de la Llei  30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (LCSP), es va donar trasllat de l’esmentat recurs a 
les empreses participants en la licitació, de les quals únicament l’empresa 
SUFI, SA, va formular les corresponents al·legacions que consten a 
l’expedient.   
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Atès que les al·legacions contingudes a l’esmentat recurs han estat 
informades pel secretari general de la Corporació en data 3 de desembre de 
2009, i pels serveis tècnics municipals en data de 4 de desembre de 2009.  
 
Atès que de conformitat amb els abans esmentats informes, es proposa la 
desestimació del recurs, a excepció d’incrementar la puntuació de l’empresa 
recurrent en la quantitat de 0’86 punts, ateses les correccions tècniques 
efectuades en funció de les al·legacions contingudes a l’esmentat recurs.  
 
Atès el que estableix l’article 37.9 i 37.10 de la Llei de Contractes del sector 
públic. 
 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Desestimar, de conformitat amb el contingut dels informes jurídics i 
tècnics que s’adjunten i formen part d’aquest acord, el recurs interposat per 
FCC, SA, contra l’acord plenari de 2 de novembre de 2009, pel qual es va 
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’octubre de 2009, en virtut 
del qual s’acordava adjudicar provisionalment a l’empresa SUFI, SA, el 
contracte de gestió integrada del servei de neteja viària i recollida de residus 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, estimant únicament l’al·legació referida a 
l’errada en el càlcul aritmètic produït en la valoració del criteri 2. Qualitat i 
adequació de la planificació i organització del servei, que representa un 
increment de 0’72 punts per l’empresa recurrent; i l’increment igualment de 
0’14 punts a l’estimar-se l’al·legació referida al criteri núm. 3. Qualitat i 
adequació de recursos humans pel que fa a les jornades de neteja viària i 
neteja de pintades. 
 
SEGON. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional acordada pel Ple del dia 2 
de novembre de 2009, a favor de l’empresa SUFI, SA, del contracte de la 
gestió integrada del servei de neteja viària de recollida de residus del municipi 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Aixecar la suspensió de la tramitació de l’expedient i, per tant, 
requerir l’empresa SUFI, SA, perquè doni compliment als requeriments 
efectuats a l’abans esmentat acord d’adjudicació provisional. 
 
QUART. El present decret haurà de ser ratificat a la propera sessió plenària 
de l’Ajuntament.” 
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                                                    INFORME JURÍDIC 
 
 
OBJECTE:  Aquest informe s’emet com a conseqüència del recurs especial en 
matèria de contractació interposat per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A., contra l’acord del Ple de data 2 de novembre de 2009, pel qual 
es va ratificar l’acord de la Junta de  Govern Local en data 26 d’octubre de 2009, en 
virtut del qual s’acorda l’adjudicació provisional a l’empresa SUFI, SA, del contracte 
de gestió integrada del servei públic de neteja viària de recollida de residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
ANTECEDENTS: 
 
PRIMER. La Junta de Govern Local en data 9 de juny de 2009, va aprovar l’expedient 
de contractació i obertura del procediment d’adjudicació per a la contractació de la 
gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi 
de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió administrativa. 
 
A l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), s’establien els 
criteris d’adjudicació-puntuació d’acord amb la clàusula 6.2 de l’esmentat plec.  
Aquests criteris són els següents: 
 
1.   Proposició econòmica: fins a 35 punts 
 
D’acord amb el model que consta a l’annex 4 d’aquest plec. L’oferta més baixa rebrà 
la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord 
amb el diferencial de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació. 
 
No es valoraran les proposicions que representin una baixa superior al 10% de 
l’import de licitació. 
 
2.  Qualitat i adequació de la planificació i l’organització del servei: fins a 18 

punts 
 
Es valorarà el dimensionat dels diferents serveis en quant a personal, maquinària i la 
interacció entre els mateixos; el control dels serveis per part de la mateixa empresa; i 
el sistema de comunicació empresa-Ajuntament. 
 
Desglossament de la puntuació: 
 
a) Dimensionat personal-maquinària de cada servei: fins a 14 punts segons: 
a.1.) Número i composició del servei: fins a 6 punts 
a.2.) Freqüència del servei: fins a 5 punts 
a.3.) Adequació de les rutes o sectors: fins a 2 punts 
a.4.) Torn del servei: fins a 1 punts 
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b) Control i mesures de correcció dels serveis: es valorarà els mitjans que l’empresa 
licitadora destina a controlar la quantitat i qualitat dels treballs i quines mesures 
correctores estableix per solucionar qualsevol deficiència observada. Fins a 2 punts 
 
c) Comunicació empresa-Ajuntament:.es valorarà els mitjans establerts per l’empresa 
licitadora per mantenir la comunicació amb el servei tècnic municipal, així com amb el 
ciutadà. Fins a 2 punts 
 
3.  Qualitat i adequació dels recursos humans: fins a 17 punts 
 
Es valorarà el nombre de treballadors proposats i la categoria assignada a cada un 
en funció del lloc de treball que ocupin, conjuntament i servei a servei. 
 
Desglossament de la puntuació: 
 
a) Nombre de treballadors per servei: fins a 12 punts 
 
b) Nombre de comandaments del servei: fins a 3 punts 
 
c) Idoneïtat de la categoria al lloc de treball: fins a 2 punts 
 
4.  Millores sense cost: fins a 15 punts 
 
Les millores es referiran als aspectes següents: 
 
a) Aportació de maquinària, materials, contenidors i vehicles sense cost addicional. 
 
b) Ampliació del servei de neteja de pintades sense cost addicional. 
 
c) Ampliació de la dotació d’hores de neteja per a festes sense cost addicional. 
 
d) Increment del percentatge destinat a campanyes de sensibilització sense cost 
addicional. 
 
e) Aportació de papereres per la ciutat i/o platges sense cost addicional. 
 
Les millores no podran substituir serveis que ja són d’obligat compliment. 
 
Les millores aniran valorades econòmicament. L’oferta més alta rebrà la màxima 
puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord amb el 
diferencial de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació. 
 
5.  Qualitat i adequació del parc mòbil i maquinària: fins a 10 punts 
 
Es valorarà la quantitat de vehicles i màquines proposades, així com la idoneïtat de 
cada un en funció del servei que han de prestar. També es valoraran les 
característiques tècniques, consums, emissions de gasos i sonores, etc. 
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Desglossament de la puntuació: 
 
a) Nombre de vehicles assignats a cada servei: fins a 5 punts 
b) Idoneïtat de la maquinària al servei: fins a 3 punts 
c) Característiques tècniques de la maquinària (consums, emissions de gasos, 
emissions sonores): fins a 2 punts 
 
6.  Qualitat i adequació de les instal·lacions fixes: fins a 5 punts 
 
Es valorarà la superfície del parc central que ha d’encabir la totalitat de vehicles i 
màquines, i l’adequació del parc central a la finalitat que s’ha de destinar. Es valorarà 
també el nombre de centres auxiliars de proximitat i la ubicació dels mateixos. 
 
Desglossament de la puntuació: 
 
a) Superfície de la nau més zona d’estacionament: fins a 2 punts 
b) Adequació del parc central: fins a 2 punts 
c) Nombre de centres auxiliars: fins a 0,5 punts 
d) Ubicació dels centres auxiliars: fins a 0,5 punts 
 
 
SEGON. A l’informe d’adjudicació elaborat pels tècnics municipals, de 16 d’octubre 
de 2009, la valoració dels criteris econòmics es realitza de la següent manera: 

 
 
PROCEDIMENT DE PUNTUACIÓ SEGONS ELS CRITERIS ECONÒMICS 
 
Puntuació segons el criteri de valoració 1 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
D’acord amb el model que consta a l’annex 4 d’aquest plec. L’oferta més baixa rebrà 
la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord 
amb el diferencial de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació. No es 
valoraran les proposicions que representin una baixa superior al 10% de l’import de 
licitació. 
 
La puntuació obtinguda per cada empresa segons el criteri de valoració 1 és: 
 

EMPRESA IMPORT (€) DIFERÈNCIA 
(€) 

PUNTUACIÓ 

FCC 6.599.363,76 616.144,54 31,73 
CESPA 5.983.219,22  0,00  35,00 
SUFI 6.480.370,71  497.151,49  32,31 
UTE 6.505.905,69  522.686,47  32,19 
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Puntuació segons el criteri de valoració 4 
 
MILLORES SENSE COST 
 
Les millores es referiran als aspectes següents: 
 
a)  Aportació de maquinària, materials, contenidors i vehicles sense cost addicional. 
b)  Ampliació del servei de neteja de pintades sense cost addicional. 
c)  Ampliació de la dotació d’hores de neteja per a festes sense cost addicional. 
d)  Increment del percentatge destinat a campanyes de sensibilització sense cost 

addicional. 
e)  Aportació de papereres per a la ciutat i/o platges sense cost addicional. 
 
Les millores no podran substituir serveis que ja són d’obligat compliment. 
 
Les millores aniran valorades econòmicament. L’oferta més alta rebrà la màxima 
puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord amb el 
diferencial de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació. 
 
De totes les millores presentades per les empreses, s’han descartat aquelles que no 
s’ajusten als aspectes prescrits pel plec de condicions. 
 
La puntuació obtinguda per cada empresa segons el criteri de valoració 1 és: 
 

EMPRESA IMPORT (€) PUNTUACIÓ 
FCC 126.397,43    3,02 
CESPA 252.532,18    6,04 
SUFI 627.469,41  15,00 
UTE 196.637,96    4,70 

 
 
TERCER. El Ple de data 2 de novembre de 2009 va ratificar l’acord de la Junta de  
Govern Local en data 26 d’octubre de 2009, en virtut del qual s’acorda l’adjudicació 
provisional a l’empresa SUFI, SA, del contracte de gestió integrada del servei públic 
de neteja viària de recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 
QUART. Contra l’esmentat acord, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, SA, mitjançant escrit presentat el dia 14-11-09, interposa recurs 
especial en matèria de contractació, formulant sintèticament les següents al·legacions: 
 
1. La procedència de la interposició del recurs especial en matèria de contractació 
contra l’acord abans esmentat, si bé es demana que l’ajuntament es pronunciï amb 
caràcter previ respecte a la naturalesa jurídica del recurs presentat. 
 
2. L’exclusió de l’oferta presentada per l’empresa CESPA per contravenir la seva 
proposició l’establert a les clàusules 5 i 6 del plec de clàusules administratives 
particulars del contracte, per haver superar 2 dels preus màxims establerts.  
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3. L’incompliment de l’oferta presentada per SUFI, SA, del límit màxim de baixa 
establert en el 10% de l’import de licitació, el qual es considera aplicable respecte a 
les millores sense cost, i per tant l’exclusió de l’oferta presentada per l’esmentada 
empresa. 
 
4. L’exclusió de l’oferta presentada per SUFI, SA, per incompliment dels criteris de 
coherència econòmica de la plica, establerts a la clàusula 112 del plec de condicions 
tècniques i econòmiques del contracte, argumentant un primer criteri d’incoherència 
general i un altre particular referit als preus unitaris, especialment els de personal. 
 
5. La invalidesa de l’acord d’adjudicació provisional al·legant que la valoració tècnica 
de les ofertes no s’ajusta al plec, i en alguns casos resulta injustificada i arbitrària.  
 
Finalment sol·licita l’anul·lació de l’adjudicació provisional, que es procedeixi a 
retrotraure l’expedient al moment immediatament anterior a la valoració tècnica de les 
proposicions, es procedeixi a rebutjar les presentades per CESPA i SUFI, SA, i es 
formuli una nova valoració tècnica de la resta d’ofertes admeses i s’adjudiqui de nou 
el contracte a la proposició que resulti més avantatjosa. 
 

CINQUÈ. Per decret d’alcaldia de 17 de novembre de 2009, s’acorda traslladar el 
recurs especial en matèria de contractació presentat per l’empresa FCC, SA, a la resta 
de licitadors, així com suspendre la tramitació de l’expedient fins que es resolgui 
expressament l’esmentat recurs. 
 
SISÈ. En data de 25 de novembre de 2009, l’empresa SUFI, SA, presenta el seu 
escrit d’al·legacions d’acord amb l’art. 37 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, en endavant LCSP, al·legant bàsicament la idoneïtat de 
l’admissió de l’oferta presentada per CESPA, SA, la falta de previsió en els plecs de 
clàusules, de l’exclusió de les baixes superiors al 10% de l’import en el cas de les 
millores, criteri quart de valoració, tant considerades aïlladament com sumades al 
preu de licitació, la coherència econòmica de l’oferta atès l’estudi econòmic presentat 
i de la informació disponible a priori, i per tant, amb caire general, la validesa de 
l’acord d’adjudicació provisional. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
La sistemàtica a seguir en els presents fonaments de dret consistirà en donar 
resposta a cada una de les al·legacions formulades per la recurrent en el seu recurs.  
 
PRIMER. En l’escrit de recurs, com a qüestió prèvia, la recurrent fa constar que 
contra l’acord plenari d’adjudicació provisional  hi cap interposar el recurs especial en 
matèria de contractació regulat per l’art. 37 de la LCSP; sol·licitant pel cas que 
l’ajuntament considerés que el recurs procedent és el potestatiu de reposició, es posi 
en el seu coneixement aquesta qualificació a l’objecte d’evitar qualsevol tipus 
d’indefensió. 
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Aquesta qüestió ha quedat resolta mitjançant el Decret d’Alcaldia de 17 de novembre 
de 2009, pel qual es dóna trasllat a la resta de licitadors del recurs de reposició 
especial en matèria de contractació presentat per FCC, SA, acordant-se igualment la 
suspensió del procediment d’adjudicació fins a la resolució del recurs. 
 
Per tant, d’acord amb l’abans esmentat article, la tramitació d’aquest recurs 
s’ajustarà al que es preceptua en el mateix.  
 
SEGON. La primera al·legació del recurrent argumenta que l’oferta presentada per 
CESPA, SA, hauria d’estat exclosa per haver rebassat els preus màxims establerts 
al PCAP per a les diferents subdivisions de l’objecte del contracte.  
 
Respecte aquesta al·legació cal argumentar que si bé el referit plec de condicions 
estableix determinades prescripcions en aquest sentit, no és menys cert que 
existeixen altres prescripcions al plec de condicions que permeten arribar a 
conclusions diferents. En aquest sentit, l’informe del lletrat municipal de 10-8-09, 
establia: 

 
“PRIMERA. Referent al pressupost, la clàusula 3.1 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), defineix la naturalesa de l’import del contracte 
dient que, d’acord amb la naturalesa de la contractació, l’import total del contracte, IVA 
no inclòs, inicialment autoritzat per aquesta consta en el quadre-caràtula de 
característiques, i que és en l’annex 4 del mateix PCAP, on es presenta l’esmentat 
quadre-caràtula, i referent a la proposició econòmica parla de “preu màxim”, en 
singular i no de preus màxims, tot i haver-hi diverses quantitats desglossades. 
Entenem així que, per tenir la consideració de preu s’haurà d’atendre al conjunt dels 
preus, és a dir al total, que serà el que no haurà de sobrepassar el tipus establert a la 
licitació, i no pas cadascun dels serveis desglossats i que formen un conjunt de preus, 
que sumen el preu total.  
 
SEGONA. El quadre-caràtula de característiques del contracte de serveis per      
procediment obert, a l’apartat número 8 “Dades econòmiques”, l’apartat 8.1, estableix 
la determinació del preu,  tant alçat. L’apartat 8.2, el Pressupost del contracte (import a 
ofertar), i l’apartat 8.3 el valor estimat del contracte. En tots els apartats abans 
esmentats es parla sempre d’un sol preu, d’un sol pressupost i d’un sol valor estimat, 
per tant estarem parlant sempre de l’import total del contracte, que ja estableix la 
clàusula 3.1 del PCAP, i no de cap desglossament individual per serveis. 
 
TERCERA. La clàusula 5.4, apartat 2, remet al quadre de característiques per a 
l’import de la licitació i ens diu que: “l’oferta o proposició econòmica, segons model 
que s’adjunta com a Annex 4 del PCAP, on s’especifiqui l’import pel qual està 
disposat a prestar els serveis, que no pot ser superior a l’establert al quadre-caràtula 
de característiques i l’import establert per a cada lot i/o unitat mínima de licitació”. En 
el present concurs l’objecte de la licitació és únic, no establint-se cap divisió en lots, i 
existint per tant un sol preu de licitació, entenent així els preus de les diferents 
partides com un simple valor de referència i desglossament dels serveis a prestar, 
essent el global el que no es podrà sobrepassar. 
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QUARTA.  Pel que fa als criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 6.2 del PCAP i  
que diu literalment: “No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, 
s’exclouen del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents: 
 
“1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els  preus unitaris 
màxims de sortida, en cas que s’haguessin fixat, o qualsevulla altra limitació 
econòmica que s’hagués pogut establir, d’acord amb la clàusula 3 d’aquest Plec”.  
 
Com es pot observar, la mateixa clàusula 6.2 remet a la clàusula 3, i aquesta 
contempla i defineix l’import total de l’objecte del contracte. 
 
CINQUENA. La clàusula 108, Preus unitaris, del Plec de Prescripcions Tècniques 
(PPT), ens diu que: “En l’oferta es detallarà i justificarà tècnica i econòmicament els 
preus unitaris de tots els serveis objecte d’aquest concurs”.  
 
El fet que els serveis objecte del concurs hagin d’anar detallats i justificats 
tècnicament, entenem que no afecta al fet que s’hagi de presentar una única oferta, 
un preu total de licitació, tal i com s’estableix en les clàusules abans esmentades del 
PCAP. 
 
SISENA.  De la mateixa manera, i en relació amb l’esmentat anteriorment, la clàusula 
109, Oferta econòmica del PPT, ens diu que: “En base a l’oferta tècnica de prestació 
dels servei i els preus unitaris definits en la clàusula anterior, es determinarà el cost 
total ofertat per a cadascun dels serveis objecte de la contracte”.  
 
En aquest sentit, aquesta clàusula no parla del preu total, sinó del cost total ofertat 
per a cadascun dels serveis objecte del contracte, i no es refereix a l’oferta 
econòmica a presentar en el quadre-caràtula, a diferència del que sí estableix la 
Clàusula 3 del PCAP i que, com ja hem dit, “aquests costos formaran el preu total de 
l’objecte del contracte que haurà de respectar els límits establerts en la licitació“.   
 
Per tot això cal entendre que les disfuncions que es puguin produir arran de la 
interpretació dels plecs de condicions s’han de resoldre seguint els criteris o principis 
de proporcionalitat, coherència, finalitat de la norma i foment de la concurrència 
pública, per tal de seleccionar el contractista que presenti la proposta més 
avantatjosa per als interessos públics, motiu pel qual es proposa la desestimació de 
l’al·legació. 
 
TERCER. A l’al·legació segona el recurrent afirma que l’oferta de SUFI, SA, hauria 
d’haver estat exclosa del procediment de licitació, utilitzant els següents arguments: 
 
A)  L’oferta de SUFI, SA, incompleix el límit de la baixa no superior al 10% de l’import 

de licitació, al qual és aplicable també a les millores sense cost, ja que l’oferta de 
l’esmentada empresa representava una desviació del 13’25% sobre el tipus de 
licitació.  

 
Aquest argument no té cap tipus de fonamentació jurídica ja que representa una 
interpretació totalment subjectiva, unilateral i interessada del plec del condicions. 
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Atès que el plec de condicions és la Llei del contracte, segons afirma la recurrent, 
citant la sentència del Tribunal Suprem de 12 de març del 2001, que diu: “... según 
consolida la doctrina jurisprudencial el pliego de condiciones constituye la ley del 
contrato, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como 
quienes soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran 
impugnado previamente sus bases y condiciones, carecerá de legitimación para 
impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos..”, no es pot fer una 
interpretació del plec de condicions contrària a la seva literalitat i finalitat perquè això 
suposaria anar en contra de la Llei del contracte el qual no establia el límit d’exclusió 
de millores sense cost.   
 
L’annex 5 del plec de condicions que regula els criteris de puntuació, preveu en 
l’apartat primer, referit a l’oferta econòmica, que aquesta no es valorarà si representa 
una baixa superior al 10% de l’import de licitació. Per tant, el plec està referint 
l’esmentada limitació únicament i exclusiva al criteri de l’oferta econòmica i, per tant, 
resulta jurídicament inviable estendre aquesta limitació al criteri número 4 relatiu a les 
millores sense cost, les quals: “... aniran valorades econòmicament. L’oferta més alta 
rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional 
d’acord amb el diferencial de percentatges respecte a l’oferta amb més puntuació.” 
 
Per tant, resulta totalment errònia i desajustada la pretensió de la recurrent de fer 
extensiva la baixa del 10% al criteri de les millores sense cost, prenent com a 
referència el preu de licitació. 
 
Per altra banda, cal dir que la manca de previsió respecte a l’exclusió d’una proposta 
de millores en funció que ultrapassés un màxim determinat, resulta contrari al principi 
d’interès públic que han de respectar les administracions públiques. En tot cas, si 
aquestes no s’acompleixen durant l’execució del contracte, es podran establir les 
sancions corresponents previstes al plec de condicions i, en el seu cas, la resolució 
del contracte per un incompliment greu i reiterat del mateix. 
 
B)  La incursió de l’oferta de SUFI, SA, en el supòsit d’exclusió contemplat en el 

PCAP, havia d’haver donat lloc a la seva inadmissió i exclusió immediata sense 
que pogués aplicar-se el règim corresponent a les baixes temeràries al no estar 
així previst en el PCAP.  

 
El conjunt d’aquesta al·legació gira al voltant de l’informe de la Secretaria municipal 
del 26-9-09.  Si la recurrent s’hagués llegit atentament l’esmentat informe, hagués 
comprès perfectament el motiu i context pel qual s’emet, i aquesta mínima prudència 
l’hagués fet estalviar-se algunes de les expressions referides en el seu escrit de 
recurs.  
 
En aquest sentit l’esmentat informe s’emet, segons es fa palès a l’apartat referit al 
seu objecte, per tal de donar resposta a la petició de la portaveu del grup municipal 
de Convergència i Unió, en el sentit: “... si les millores ofertades per l’empresa SUFI, 
SA, en el procediment de licitació del servei de la gestió integrada del servei públic de 
neteja viària de recollida de residus de Vilanova i la Geltrú, es poden considerar o no, 
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com a oferta temerària o desproporcionada, bé de forma aïllada en tant que de 
millora, o de forma acumulada a altres criteris econòmics com el preu”. 
 
L’informe no s’emet perquè sigui aplicable al cas les normes i doctrines establertes en 
els supòsits de baixes desproporcionades o temeràries, sinó simplement per donar 
resposta a una petició formulada per l’esmentada regidora. 
 
Per tant, quan el recurrent diu: “... és evident que aquesta pròpia administració 
municipal era plenament conscient de la irregularitat de tal admissió (es refereix a 
l’oferta de SUFI, SA), tal com ho demostra el fet que el propi informe del secretari 
municipal, de 26 d’octubre de 2009, es refereixi a aquesta qüestió...”, ho fa, o bé 
perquè no s’ha llegit l’objecte de l’informe i, per tant, desconeix el motiu i el context en 
què s’emet, o bé perquè considera que canviar el seu sentit i el seu context li serveix 
per qüestionar l’actuació de l’administració municipal.  
 
Dit això, en el sentit d’aclarir el perquè es va emetre l’esmentat informe, cal dir que 
efectivament, tal i com manifesta la recurrent, el règim de les baixes temeràries o 
desproporcionades no té relació amb el cas que ens ocupa, al qual solament es 
poden aplicar els criteris d’exclusió establerts als plecs de condicions, el qual 
solament afecta al primer criteri de puntuació referit a l’oferta econòmica, i no com 
infructuosament intenta demostrar la recurrent, també el criteri de millora sense cost. 
 
QUART. Igualment la recurrent al·lega que l’oferta de SUFI, SA, havia d’haver estat 
exclosa per incompliment de l’exigència de coherència econòmica de la plica 
establerta al plec de condicions tècniques i econòmiques del contracte.  
 
La fonamentació de la seva al·legació transcriu la clàusula 112 del PACTE la qual diu: 
 
“S’entén per coherència econòmica de la plica el fet que els diferents preus 
proposats, i que componen el pressupost (vehicles, maquinària, instal·lacions, 
contenidors, o qualsevol preu del pressupost) es corresponguin amb les 
característiques tècniques dels elements proposats. 
 
La no coherència dels preus implicarà l’eliminació de la plica.” 
 
A partir d’aquesta premissa conclou que l’oferta de SUFI, SA, constitueix una 
proposició a pèrdues i en definitiva de competència deslleial. 
 
En relació amb aquesta al·legació cal dir en primer lloc que la coherència econòmica 
prevista a la clàusula 112 del PCTE és exigible únicament respecte a la proporció 
econòmica, segons es determina clarament atesa la ubicació sistemàtica de la 
clàusula la qual es refereix exclusivament a l’oferta econòmica, la qual no inclou les 
possibles millores sense cost.  Per aquest simple motiu seria suficient desestimar 
l’al·legació presentada.  
 
En segon lloc, la coherència econòmica de la plica ve referida al pressupost que 
inclou vehicles, maquinària, instal·lacions, contenidors o qualsevol altre preu del 
pressupost, dicció que exclou les millores sense cost, ja que l’estructura del 
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pressupost en cap moment contempla com a partida computable les millores sense 
cost. I en tercer lloc, la coherència dels preus proposats al pressupost ho ha de ser 
en relació amb les característiques tècniques dels elements proposats, és a dir, les 
millores sense cost en cap cas queden incloses sota el concepte de coherència 
econòmica, ponderades sobre el preu de les mateixes i les seves característiques 
tècniques.  
 
Igualment aquests dos últims motius serien suficients per desestimar l’al·legació.  
 
Pel que fa a la incoherència econòmica de tipus general al·legada en el recurs en el 
sentit que es dóna una diferència negativa de 91.390,77 €, prenent com a base 
l’import de les despeses generals, beneficis generals i campanyes i l’import de les 
millores ofertes per SUFI, SA, cal deixar ben clar que de conformitat amb l’art. 199 de 
la LCSP l’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. És a dir, 
en virtut d’aquest principi, el contractista no pot repercutir sobre l’administració els 
augments dels costos dels materials i la mà d’obra, de les despeses d’explotació dels 
serveis públics contractats o dels preus d’adquisició dels béns subministrats a 
l’administració, fora dels límits establerts per la fórmula de revisió de preus, a 
excepció que els plecs de clàusules administratives particulars prevegin 
expressament formes de compensació.  A més a més el contractista ha de suportar 
els perjudicis derivats de les incidències en l’execució del contracte que siguin alienes 
a l’actuació de l’administració contractant.  En aquest sentit es pronuncien les 
sentències del Tribunal Suprem de 3 de febrer i 3 d’abril del 2000 (RJ 1587 i 4011). 
 
Segons es desprèn de l’informe tècnic emès amb relació al recurs presentat per FCC, 
SA, i en base a la informació complementària presentada per SUFI, SA, aquesta no 
estaria treballant a pèrdua sinó amb un saldo positiu de 15.087,10 €.  
 
Per rebutjar la procedència de l’al·legació igualment resulta d’aplicació l’anterior 
doctrina, quan l’al·legant manifesta l’existència de “incoherència de les seus preus 
unitaris destacant especialment els de personal”, podent-se afegir a demés, que 
independentment del que s’estableixi a l’oferta econòmica l’empresa adjudicatària 
haurà de respondre del compliment de les obligacions laborals, en aquest cas de 
tipus salarial, respecte al personal subrogat quina relació s’annexava al plec de 
condicions.  
 
Per altra banda, segons es desprèn de l’informe tècnic emès amb motiu del recurs 
dels serveis tècnics municipals la plica presentada per SUFI, s’ajusta al que 
s’estableix a la clàusula 108 del plec de condicions PCAP, tenint en compte a demés 
la informació complementària facilitada per l’empresa SUFI, SA. 
 
CINQUÈ. S’al·lega en el recurs que l’informe de valoració de les ofertes utilitza unes 
ponderacions no previstes al plec de clàusules administratives particulars i que els 
criteris utilitzats en el següent nivell de ponderació de l’informe, no és objectiu.  
 
En un moment determinat d’aquesta al·legació la recurrent (pàgina 20) diu: “en 
aquest sentit, no hi ha dubte que quan al plec fa referència a la fórmula “fins a ... 
punts” no detalla en quin mode i en base a quins criteris s’han de distribuir la 
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puntuació prevista”, argumentant que és inadmissible que aquesta ponderació 
s’inclogui a posteriori. 
 
En relació amb això, s’ha de dir, en primer lloc, que la recurrent en el moment que es 
va presentar al procediment de licitació va acceptar íntegrament i per escrit el 
contingut del plec de condicions, per tant, no pot ara anar contra els seus propis 
actes, qüestionant les determinacions del plec. 
 
El que és clar és que els informes tècnics han de respectar plenament el criteri de 
valoració que és absolutament únic. Si s’analitza l’annex número 5, es veurà que als 
criteris d’adjudicació 2, 3, 5 i 6, s’estableix una fórmula de valoració. Això no impedeix 
que respectant aquest únic criteri, per raons tècniques que permetin aprofundir en 
l’anàlisi de les pliques es pugui desglossar en factors.  
 
El criteri seguit als informes tècnics establint dos factors de ponderació d’un únic 
criteri resulta totalment justificat sense que resulti arbitrari, ja que el seu objectiu és 
establir el millor sistema per determinar la plica que resultés més avantatjosa per a 
l’administració i, per tant, per a l’interès públic.  
 
La doctrina jurisprudencial de referència aplicable a aquest supòsit concret, fa esment 
del que es denomina discrecionalitat tècnica de l’administració o dels òrgans de 
contractació a l’hora de valorar les proposicions presentades. 
 
El que no està permès a l’administració i, per tant, actua com un límit, en base en 
aquest principi de discrecionalitat tècnica és que les valoracions siguin arbitràries, 
injustificades, o subjectes a desviació de poder. En aquest sentit es pronuncia la 
sentència del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Burgos, Sala del 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 23/05, de 17 de enero, 
estableix: 
 
“... la discrecionalitat de l’administració es converteix en arbitrarietat quan no es 
subjecta a les bases del concurs i al que disposen les normes que regulen la 
contractació administrativa...” “... amb relació als concursos, un amplíssim criteri de 
discrecionalitat administrativa en quant als extrems purament tècnics, que, 
lògicament, ha d’incloure tot el que afecti a la ponderació dels criteris objectius 
establerts al plec, així com tot el que estigui relacionat amb els mètodes o pautes de 
valoració, ja que el que es persegueix és determinar qual ha de ser la proposició 
més avantatjosa... des de la perspectiva d’una valoració de les proposicions i dos 
criteris de valoració, tal con s’han verificat aplicant la proporcionalitat quan és 
possible i atorgant valoració fixa dins dels límits màxims i mínims establerts...” 
 
En el mateix sentit es pronuncia la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Galícia, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera, Sentència núm. 1176/01 
de 17 d’octubre, que estableix la següent doctrina: “... L’administració té llibertat per 
escollir l’oferta que més convingui als interessos públics, si bé ha d’adoptar una 
decisió fundada i motivada, exposant les raons que l’han portat a escollir 
l’adjudicatari, ja que la Constitució rebutja l’arbitrarietat dels poder públics... L’exercici 
d’aquesta facultat discrecional està orientada al bé públic i als interessos generals 
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que tutela l’administració.  En funció de tot això, i amb respecte absolut a les bases, 
l’empresa adjudicatària és la millor valorada en respecte, sense que s’hagi denunciat 
ni advertit error notori o patent que pugui fer pensar en favoritisme en pro de les 
entitats millor valorades.” 
 
En conclusió, i sota el criteri del qui subscriu, els raonaments intel·lectuals que 
contenen els informes tècnics  de valoració i adjudicació, i els especialment elaborats 
amb motiu del recurs presentant per l’empresa FCC, SA, avalen els principis 
establerts per la jurisprudència quant a l’objectivitat, imparcialitat, congruència, 
motivació, no discriminació, ni existència patent i notòria d’errors.  
 
SISÈ. Per últim, la recurrent al·lega la incorrecta valoració dels criteris d’adjudicació 
que depenen d’un judici de valor, concretament del criteri 2, 3, 5, així com una relació 
annexa com a document número 2, justificant el recàlcul de puntuacions en número 
equivalent a  20. 
 
Per contestar aquesta al·legació ens hem de remetre a tota l’argumentació  
desenvolupada a l’al·legació anterior, al tractar-se d’aspectes de caire merament 
tècnic que incideixen plenament en el concepte de discrecionalitat tècnica.  Criteris i 
puntuacions de caràcter tècnic que, de conformitat amb la jurisprudència d’aplicació, 
gaudeixen de presumpció “juris tantum” pel que fa a l’objectivitat i imparcialitat, tal i 
com estableix la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Canàries, Les 
Palmes, Sala contenciosa administrativa, secció primera, Sentència 881 del 2006, de 
28 de juliol, corresponent per tant a la recurrent destruir aquesta presumpció “juris 
tantum” de que les apreciacions dels òrgans de contractació administrativa han actuat 
imparcialment i de forma subjectiva i immotivada, sense que ho hagi aconseguit. 
 
Per tant, es proposa la desestimació de l’al·legació, a excepció de l’error numèric patit 
quant al criteri 2. Qualitat i adequació de la planificació i organització del servei, que 
obliga a reconèixer a favor de FCC, SA, un increment de puntuació de 0’72 punts, 
segons es recull en l’informe tècnic elaborat, així com la puntuació a favor de la 
recurrent de 0’14 punts pel que fa al criteri 3. Qualitat i adequació dels recursos 
humans. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Es proposa desestimar les al·legacions i, per tant, el recurs especial en matèria de 
contractació formulada per l’empresa FCC, SA, a excepció de l’increment de 
puntuació de 0’72 punts, per un costat, i 0’14 per un altre, pels motius continguts en 
els antecedents i fonaments de dret que constitueixen aquest informe.  
 
Aquest és el parer jurídic del que informa, sotmetent-se a qualsevol altre millor 
fonamentat en Dret. 
 
Vilanova i la Geltrú, 3 de desembre  de 2009 
 
El secretari 
Josep Gomariz Meseguer 
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INFORME TÈCNIC 
 
Informe tècnic sobre les al·legacions presentades per FCC en el recurs especial en 
matèria de contractació, contra l’acord del Ple municipal de ratificació de l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local pel qual s’adjudica provisionalment a l’empresa 
SUFI el contracte de gestió integrada de neteja viària i recollida dels residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
AL·LEGACIÓ PRIMERA: L’oferta presentada per CESPA s’hauria d’haver exclòs per 
imposar-ho així les clàusules 5 i 6 del PCAP del contracte, per haver superat dos dels 
preus màxims establerts al PCAP per a les diferents subdivisions de l’objecte del 
contracte. 
 
En el supòsit que s’exclogués a CESPA del concurs, la nova puntuació que 
resultaria seria la següent: 
 
FCC: 79,75 punts 
CESPA: exclosa 
SUFI: 95,99 punts 
UTE: 69,52 punts 
 
Per obtenir aquesta nova puntuació s’ha recalculat la puntuació atorgada a 
cada empresa en funció del Criteri 1 un cop exclosa CESPA, i s’ha eliminat la 
puntuació atorgada a CESPA en la resta dels criteris. 
 
La puntuació atorgada per la mesa de contractació, corregint l’error de càlcul 
que FCC al·lega que s’ha produït, va ser la següent: 
 
FCC: 77,11 punts 
CESPA: 76,28 punts 
SUFI: 93,31 punts 
UTE: 66,85 punts 
 
A la vista d’aquests resultats, podem concloure que l’exclusió de la plica de 
CESPA no altera la posició en què ha quedat classificada cada una de la resta 
d’empreses, ni la diferència de punts entre la primera i segona classificada, 
continuant sent l’oferta millor puntuada la de SUFI. 
 
AL·LEGACIÓ SEGONA: L’oferta de SUFI, SA, havia d’haver estat exclosa del 
procediment. 
 
2.1.1. El límit del 10% de l’import de licitació previst en el PCAP també era aplicable 
respecte a les millores sense cost incloses en al seva oferta. 
 
El plec de clàusules administratives particulars, en el seu annex 5 
Desglossament dels criteris d’adjudicació i en el punt 1) Proposició econòmica 
especifica que: 
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D’acord amb el model que consta a l’annex 4 d’aquest plec. L’oferta més baixa 
rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació 
proporcional, d’acord amb el diferencial de percentatges respecte de l’oferta 
amb més puntuació. 
No es valoraran les proposicions que representin una baixa superior al 10 % de 
l’import de licitació. 
 
Tal com estableix el PCAP, el 10% de baixa màxima només és aplicable l’import 
de la oferta econòmica de cada empresa. 
 
Tanmateix, en cap altre lloc del plec s’estableix cap límit sobre l’import de les 
millores. 
 
Per tant, podem concloure que l’al·legació presentada no té cap fonamentació. 
 
2.2. L’oferta de SUFI s’havia d’haver exclòs per incompliment de l’exigència de 
coherència econòmica de la plica establerta al Plec de condicions tècniques i 
econòmiques del contracte. 
 
Al·legació: FCC al·lega que l’oferta de SUFI manca de la coherència exigida en el 
plec, incomplint segons FCC el que recull la clàusula 112 del plec de condicions 
tècniques i econòmiques: s’entén per coherència econòmica de la plica el fet que els 
diferents preus proposats, i que composen el pressupost (vehicles, maquinària, 
instal·lacions, contenidors o qualsevol preu del pressupost) es corresponguin amb les 
característiques tècniques dels elements proposats.  
 
Resposta: aquesta clàusula fa referència exclusivament als béns materials 
emprats en la concessió com vehicles, instal·lacions, etc, i la seva finalitat és 
garantir que el cost econòmic de cada bé material sigui coherent amb les 
característiques tècniques del mateix. En cap cas aquesta definició 
d’incoherència econòmica fa referència als preus unitaris del personal. 
 
Al·legació: FCC al·lega que l’oferta de SUFI manca de la coherència, qüestionant com 
pot suportar en el seu compte d’explotació l’import de les millores sense cost, i que 
segons els càlculs que FCC aporta, SUFI tindria un dèficit anual de 91.390,77 €. 
 
Resposta: en la següent taula es poden veure les xifres amb les que FCC 
argument el dèficit anual de 91.390,77 €: 
 
Servei Import de despeses generals, benefici industrial i 

campanyes 
Neteja viària 212.979,40 € 
Recollida de residus 245.375,42 € 
Deixalleria municipal   27.330,60 € 
Neteja de platges   29.603,71 € 
Neteja de pintades     8.310,61 € 
Costos indirectes   51.897,30 € 
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TOTAL DG+BI+CAMP. 575.497,04 € 
IMPORT TOTAL MILLORES 
(bans IVA) 

666.887,81 € 

Diferència    91.390,77 € 
 
En la següent taula, en lloc de relacionar l’import total de les millores (sense 
IVA), es relaciona el cost total d’execució de les millores (sense els conceptes 
DG+BI). L’import relacionat en aquest cas s’ajusta més al cost real que les 
millores suposen per SUFI, no al cost de mercat. 
 
Servei Import de despeses generals, benefici industrial 

i campanyes 
 

Neteja viària 212.979,40 € 
Recollida de residus 245.375,42 € 
Deixalleria municipal   27.330,60 € 
Neteja de platges   29.603,71 € 
Neteja de pintades     8.310,61 € 
Costos indirectes   51.897,30 € 
TOTAL DG+BI+CAMP. 575.497,04 € 
IMPORT TOTAL MILLORES 
(bans IVA) 

560.409,94 € (*) 

Diferència   -15.087,10 € 
 
En aquest cas ja no hi ha dèficit. 
 
Al·legació: FCC al·lega incoherència dels preus unitaris destacant especialment el de 
personal, destacant: 

• Les antiguitats no reflecteixen la realitat del personal del llistat de subrogació 
annexa al plec de condicions. 

• Les categories de neteja viària no contemplen en els seus costos la paga de 
setembre segons determina el conveni col·lectiu vigent. 

• El càlcul del preu jornada per a cada categoria contempla unes jornades 
anuals de treball que disten molt del obtingut per la resta d’empreses i sense 
cap relació al previst en el conveni col·lectiu. A la vegada aquest càlcul 
tampoc es reflecteix en l’obtenció del valor de plantilla equivalent. 

 
Resposta: tal com s’ha dit anteriorment la definició d’incoherència econòmica 
que recull la clàusula 112 del plec de condicions tècniques i econòmiques no fa 
referència als preus unitaris del personal. 
 
En l’examen de les pliques presentades pels diferents licitadors el que s’ha fet 
per part dels tècnics és comprova el compliment de l’establert en la clàusula 
108. 
 
En la clàusula 108 Preus unitaris, s’especifica que en l’oferta es detallarà i 
justificarà tècnica i econòmicament els preus unitaris de tots els serveis 
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objecte d’aquest concurs, respecte a personal, material i instal·lacions. Els 
preus unitaris de l’oferta i l’estudi econòmic que els empara, es consideren que 
compleixen el principi d’equilibri econòmic de la concessió que regula l’article 
258 de la LCSP. 
 
És a dir, s’ha comprovat que tots els preus unitaris de personal de les diferents 
pliques estan justificats i que es compleix l’establert en la clàusula 108. 
 
En qualsevol cas l’empresa adjudicatària haurà de fer front a les despeses 
econòmiques en matèria de personal tal com estableix el conveni laboral 
vigent. 
 
AL·LEGACIÓ TERCERA: invalidesa de l’acord d’adjudicació provisional donat que la 
valoració tècnica de les ofertes no s’ajusta a allò previst al Plec, i és, en molts dels 
seus apartats, injustificada i arbitrària 
 
Al·legació: FCC al·lega que s’apliquen unes ponderacions dels criteris d’adjudicació 
no previstes en el plec, i aquestes ponderacions són en la major part dels casos 
totalment injustificades i arbitràries. 
 
Resposta: el desglossament dels criteris de puntuació utilitzat com a mètode de 
valoració tècnica de les ofertes es basa estrictament en el que recull l’annex 5 
del Plec de clàusules administratives particulars. 
Dels sis criteris de valoració, dos valoren aspectes econòmics i permeten 
obtenir puntuació en funció d’una fórmula aritmètica, i els quatres restants 
valoren aspectes tècnics de les ofertes. 
Aquests quatre criteris que valoren aspectes tècnics s’han desglossat en 
diversos subapartats seguint estrictament l’enunciat recollit en el PCAP. 
Aquest desglossament ha permès valorar multitud d’aspectes tècnics de les 
ofertes, aprofundir en el coneixement de cada plica i determinar quina és la 
millor. 
 
3.1. Impossibilitat d’aplicar unes ponderacions no previstes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
Al·legació: FCC al·lega que les ponderacions són injustificades i arbitràries, i no 
estaven recollides en el Plec de Clàusules Administratives Particulars I, per tant, són 
inamissibles i una clara infracció de l’article 134.2 de LCSP i una vulneració dels 
principis d’objectivitat, igualtat i transparència que han de regir la contractació 
administrativa. 
 
Resposta: el desglossament es basa estrictament en el que recull el plec, i en 
tot moment es respecta la puntuació màxima establerta per a cada criteri. 
 
La puntuació de les ofertes segons els criteris tècnics s’ha aplicat 
ponderadament segons: 

• Pels criteris 2, 3 i 5 s’ha donat un pes específic a cada servei en funció 
del seu import econòmic de la següent manera: 
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  NV: 37% 
  RSU: 50 % 
  DEIXALLERIES: 6 % 
  PLATGES: 5 % 
  PINTADES: 2 % 
 
• Pels criteris 2 i 5 s’ha desglossat els serveis de Neteja Viària i Recollida 

d’escombraries en els tractaments que els conformen, i s’ha donat un 
pes a cada tractament en funció de la importància de cada un dintre del 
servei, sense valorar el seu cost econòmic. 

 
Aquest desglossament de la valoració permet aprofundir en l’anàlisi, valorant 
multitud d’aspectes fet que fa més justa la puntuació global i és el procediment 
que s’ha seguit per valorar totes les ofertes. 
 
3.2. Els criteris utilitzats en el segon nivell de ponderació de l’informe tècnic de 
valoració i de l’informe de puntuació, a més de no estar previstes al Plec, no són 
objectius. 
 
Al·legació: FCC al·lega que el pes de cada tractament s’ha determinat de forma 
arbitrària i subjectiva i que no té cap relació directa amb l’import de cada tractament 
dins del propi servei. 
 
Resposta: el segon nivell a què fa referència FCC és el comentat en el punt 
anterior: 
 

• Pels criteris 2 i 5 s’ha desglossat els serveis de Neteja Viària i Recollida 
d’escombraries en els tractaments que els conformen, i s’ha donat un 
pes a cada tractament en funció de la importància de cada un dintre del 
servei, sense valorar el seu cost econòmic. 

 
El pes de cada tractament s’ha determinat per la importància (abast, 
freqüències, etc.) de cada un dintre del conjunt del servei, sense tenir en 
compte l’import econòmic ja que l’import econòmic ja s’ha tingut en compte al 
moment de valorar el pes de cada servei. 
 
Els diversos tractaments que conformen el servei de Neteja Viària s’han 
dissenyat atenent les característiques pròpies del municipi on s’han de 
desenvolupar, i estan molt definits en el plec de condicions tècniques. En el 
plec de condicions tècniques es pot apreciar la importància de cada tractament 
i el desglossament dels criteris de valoració és coherent amb aquesta 
importància de cada tractament. 
 
Per exemple, pel criteri 2 i pel servei de Neteja viària s’ha considerat que els 
tractaments d’escombrada (manual i mecànica) tenen un pes del 54% sobre la 
totalitat del servei. Altres aspectes com el baldeig tenen el 30% i altres un pes 
menor. Tots els dies laborables s’ha d’escombrar gairebé la totalitat de la ciutat 
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mentre que el baldeig s’aplica a zones més concretes i amb freqüències 
menors. 
 
3.3. Incorrecta valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 
 
Al·legació: FCC al·lega que les puntuacions atorgades no es justifiquen ni a l’informe 
de valoració ni al de puntuació, i que s’ha incorregut en flagrants errors de càlcul a 
l’hora d’obtenir la puntuació total. 
 
3.3.1. En quant al Criteri 2. Qualitat i adequació de la planificació i l’organització del 
servei: fins a 18 punts. 
 
Al·legació: error de càlcul. 
 
Resposta: revisats els tots els càlculs certament s’aprecia un error en una 
fórmula del full de càlcul. Aquesta fórmula que permet obtenir part de la 
puntuació segons el criteri 2. L’error de càlcul suposa a FCC una pèrdua de 
0,72 punts en el criteri 2 I, per tant, en la totalitat de la puntuació. Cal dir que 
aquests 0,72 punts de diferència no fan variar l’ordre de major a menor de la 
puntuació que ha obtingut cada empresa.  
 
Així, s’accepta l’al·legació presentada per FCC i la puntuació final esmenant 
l’error de càlcul és la següent: 
 
FCC: 77,11 punts 
CESPA: 76,28 punts 
SUFI: 93,31 punts 
UTE: 66,85 punts 
 
Al·legació: FCC al·lega que els punts no s’han atorgat objectivament a les quatre 
ofertes i s’atreveix a proposar una puntuació alternativa, tot i que amb uns criteris 
desglossats que considera inadequats. 
 
Atenent les puntuacions alternatives proposades per FCC els diversos criteris 
de valoració, aquesta empresa no resulta la millor puntuada. 
 
3.3.2. Quant al Criteri 3. Qualitat i adequació dels recursos humans: fins a 17 punts. 
 
Al·legació: FCC al·lega que valorar el nombre de jornals anual facilita la comparació 
entre empreses i que valorar la plantilla equivalent és erroni ja que cada empresa fa 
ús de càlculs diferents. 
 
Per al càlcul de la plantilla equivalent es divideix el número de jornades de cada 
servei pel número de jornades efectives que treballa cada operari, una vegada 
s’han descomptat els dies de descans setmanal, festius, vacances, 
reconeixements mèdics, hores sindicals, afers propis i absentisme. Al ser 
aquesta dada molt completa, ja que contempla aspectes diversos, és la que 
s’ha considerat la l’hora de puntuar per aquest criteri. 
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Al·legació: FCC al·lega que SUFI inclou en la relació de jornades de Neteja Viària i 
Neteja de pintades les que ofereix com a millores sense cost i que, per tant, es valora 
dues vegades el mateix concepte. 
 
Respecte al servei de Neteja Viària: en el càlcul de la plantilla equivalent de 
SUFI hi consten les jornades de neteja viària incloses com a millora sense cost 
(part de les jornades que ofereixen de reforç de festes). La taula que justifica la 
plantilla equivalent conté sense especificar les jornades prescrites pel plec i les 
ofertes com a millora sense cost, i en conseqüència no es va quantificar. 
Examinat l’apartat de millores, hem procedit a descomptar les jornades 
incloses a les millores sense cost d’aquest servei (1.017 jornades) de la totalitat 
de jornades declarades (18.666 jornades), i recalculem la plantilla equivalent, 
aquesta passa de 71,74 a 67,83. D’aquesta manera SUFI mantindria els 12 punts 
parcials al ser l’empresa que ofereix més plantilla equivalent, i FCC passaria de 
11 punts parcials a 11,40 punts parcials, i refent la puntuació del criteri 3 
atenent a aquest canvi, FCC obtindria 0,14 punts més de puntuació total. En 
conseqüència, acceptant aquest al·legació la puntuació final que obtindria FCC 
seria de 77,25 punts, que no altera l’ordre de puntuació obtinguda per totes les 
ofertes. 
 
Respecte al servei de neteja de pintades: tot i que SUFI detalla en la plica la 
totalitat de jornades que realitzarà d’aquest servei, s’ha puntuat solament les 
jornades demanades en el plec de condicions. Per aquest motiu les quatre 
empreses licitadores han rebut la mateixa puntuació (12 punts) perquè 
ofereixen, sense tenir en compte les millores, 2 operaris. 
 
Al·legació: FCC al·lega que el servei de manteniment de contenidors que SUFI 
ofereix és inferior en qualitat i valor econòmic al de FCC i que no es correspon amb la 
puntuació obtinguda. 
 
FCC ofereix un servei de manteniment de contenidors valorat en 138.378,00 € 
en concepte de materials, sense incorporar cap despesa de personal. La 
memòria tècnica especifica que el manteniment es farà amb mitjans propis 
sense detallar-los i amb contractes amb els fabricants sense especificar amb 
quins fabricants i per quins conceptes. De tot plegat s’entén que el personal 
que faci el manteniment de contenidors anirà en detriment del personal d’altres 
serveis. 
 
SUFI ofereix un operari dos dies a la setmana i un furgó taller. Els costos dels 
materials necessaris per al manteniment dels contenidors (peces de recanvi) 
estan inclosos en els costos d’inversió. Els costos d’amortització i finançament 
inclouen els recanvis que estadísticament necessiten els contenidors i 
proposen dur a terme un manteniment preventiu. 
 
Al·legació: FCC també considera que en el repartiment de punts per aquest criteri no 
és equiparable el pes específic de la plantilla al cost del servei, ja que s’han atorgat: 
12 punts al nombre de treballadors per servei, 3 punts pel nombre de comandaments 
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i 2 punts a la idoneïtat de la categoria als llocs de treball. FCC considera que els dos 
últims aspectes estan sobrevalorats. 
 
A l’hora de repartir els 17 punts entre els tres aspectes anteriors, hem volgut 
donar importància al nombre de comandaments, ja que si aquest és insuficient 
la totalitat del servei no rendeix adequadament. També és important valorar la 
si la categoria dels treballadors és idònia al lloc de treball, especialment en els 
casos que el desenvolupament de les tasques requereixin coneixements 
tècnics (neteja de pintades) o requereixin atenció al ciutadà (deixalleria “Punt 
Net i Deixalleria Mòbil). 
 
3.3.3. Quant al Criteri 5. Qualitat i adequació del parc mòbil i maquinària: fins a 10 
punts. 
 
Al·legació: FCC al·lega que el punts no es corresponen objectivament al descrit a 
l’informe de valoració, i proposa una puntuació alternativa. Adjunta també al recurs el 
Document núm. 2, on manifesta que les puntuacions de diversos aspectes s’han 
atorgat subjectivament. 
 
Per obtenir la puntuació final segons els criteris tècnics s’han puntuat més de 
750 aspectes diferents entre les quatre ofertes, dels quals 20 són objecte de 
recurs per part de FCC. A continuació es comenten els 20 aspectes sobre els 
quals FCC considera imprescindible recalcular la puntuació. 
 
Consideracions als aspectes que FCC considera puntuats inadequadament 
(Document núm. 2) 
 
Consideració prèvia 
 
En l’informe tècnic de valoració, abans de procedir a puntuar cada un dels 
conceptes en què s’ha desglossat els criteris de puntuació, s’ha afegit una 
valoració a cada un d’aquest conceptes, com pot ser per exemple “composició 
adequada dels equips”, “freqüència adequada”, “Sectors adequats”, “torn 
adequat”, etc. 
 
A l’hora de puntuar cada concepte, s’ha pres com a referència la valoració 
assignada a cada concepte. Un concepte valorat adequadament pot tenir una 
puntuació diferent en cada cas, en funció si és més adequat o no és tan 
adequat. Dues solucions proposades poden ser adequades, tot i que una ho 
pugui ser més que l’altra. Aquesta diferència s’ha tingut en compte a l’hora de 
puntuar, i queda palesa en l’informe de puntuació. 
 
Criteri 2 
 
Al·legació: en l’escombrada manual amb carretó FCC aporta dos equips més a l’estiu 
respecte a SUFI obtenint les dues la mateixa puntuació de 6 punts parcials. 
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FCC obté la mateixa puntuació que SUFI perquè s’ha tingut en compte que 
ofereix més equips a l’estiu que SUFI, però per contra no dóna servei a un barri 
extens de la ciutat amb molt arbrat, tal com prescriu el plec de condicions 
tècniques (l’Aragai) tot i que amb més equips a l’estiu. FCC amb més equips 
ofereix menys servei. 
 
En canvi, en la puntuació a.3 SUFI obté un punt més que FCC, perquè segons 
l’informe fa un “acurat estudi del càlcul de la dimensió òptima dels sectors”. 
Tanmateix el resultat del servei és el mateix nombre de sectors a SUFI i FCC. 
 
SUFI obté més puntuació perquè la dimensió de cada sector s’ha calculat en 
base a un estudi tècnic molt acurat, aplicant factors de correcció del rendiment 
en funció de diversos aspectes tècnics, fins arribar a la dimensió final de cada 
sector. FCC ha calculat la dimensió dels sectors en base a un rendiment mitjà 
del servei de 2 a 3 kilòmetres lineals. 
 
Al·legació: a l’escombrada mixta, FCC i SUFI aporten el mateixos mitjans d’un 
conductor, un peó i una escombradora. FCC té 5 punts i SUFI 6. A més FCC aporta 
una pèrtiga de baldeig addicional i SUFI no. Amb més recursos FCC obté menys 
punts. A més, en la puntuació de l’a.3 es penalitza un punt a FCC amb el comentari 
“que es proposa escombrada mixta en sectors de la ciutat on l’estacionament dels 
vehicles limita el rendiment d’aquest servei”. Cal dir que l’escombrada mixta es 
preveu en carrers amb estacionament i que són els mateixos sectors que tenen 
actualment l’escombrada mixta per indicació directa de l’Ajuntament. 
 
FCC proposa l’escombrada mixta amb una màquina escombradora amb pèrtiga 
de baldeig. Aquest sistema de treball permet obtenir un excel·lent resultat en 
quant a qualitat de servei, en detriment de la quantitat. El treball es 
desenvolupa molt més lentament que amb altres sistemes, com pot ser una 
escombra o una bufadora, i això el fa inviable en carrers amb estacionament de 
vehicles ja que obstaculitza la circulació. 
 
SUFI ofereix un servei d’escombrada mixta que per la seva configuració és més 
ràpid i es pot desenvolupar amb menor afectació a la circulació. Per aquest 
motiu SUFI ha obtingut 14 punts parcials davant dels 12 punts parcials atorgats 
a FCC (abans de ponderació). La puntuació que es pot obtenir pel servei 
d’escombrada mecànica és un 8% de la puntuació total assignada al servei de 
Neteja viària. 
 
Al·legació: en el baldeig mecànic, punt a.1, a FCC se li assignen 5 punts per anar 
amb una baldejadora Smith City Jet 6000 idèntica a l’actualment en servei per 
aprovació de l’Ajuntament, mentre que SUFI rep 6 punts, tot i proposar una cuba de 8 
m3, igual que la que actualment ja existeix a la contracta i que fins a l’actualitat no 
s’ha usat per aquest servei per indicacions de l’Ajuntament. 
 
FCC ofereix una baldejadora Smith City Jet 6000, que és la mateixa que va oferir 
quan es va presentar al concurs per l’adjudicació del servei de neteja viària 
l’any 2000. SUFI proposa un camió cuba de 8m3, amb més autonomia que la 
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City Jet 6000, i amb un ambiciós pla de treball que permet baldejar la ciutat 
periòdicament. 
 
Al·legació: en l’escombrada de manteniment de tarda, SUFI té una nota desfavorable 
per no dotar els peons amb carretons i això no penalitza respecte a FCC que sí 
aporta carretons. En aquest punt, ambdues empreses obtenen els mateixos 5 punts. 
 
SUFI aporta el doble de personal que FCC, tot i que els peons no disposin de 
carretons. Doble personal garanteix doble servei. Per aquest motiu SUFI ha 
obtingut 1 punt parcial més que FCC abans de procedir a la ponderació. La 
puntuació que es pot obtenir pel servei d’escombrada de manteniment en torn 
de tarda és un 5% de la puntuació total assignada al servei de Neteja viària. 
 
Al·legació: En la neteja per festes i neteja de mercats ambulants no hi ha cap 
referència, ni en l’informe tècnic ni en les puntuacions al servei de festes, només es 
valora el de mercats ambulants. No s’aprecia quin ha estat el raonament per eliminar 
de l’informe aquest servei bàsic per a Vilanova com és la neteja del Carnaval entre 
altres festes. Per al servei de festes FCC aporta mitjans per una valor de 45.000 
€/any, CESPA 20.470,40 €/any i SUFI 30.724,50 €/any. 
 
Les ofertes que han fet les empreses concursants en quant a neteja de festes 
han estat molt diverses tant en dates com serveis, i ha estat impossible 
analitzar-les comparativament. S’ha considerat que el cost econòmic no era la 
manera més equitativa de valorar, ja que no necessàriament un servei més car 
és el més adequat per a la neteja d’un espai després d’un acte determinat. En 
canvi, la neteja de mercats ambulants estava molt determinada i per tant 
valorable. 
 
Al·legació: En la recollida de la fracció resta, en el punt a.1 FCC i SUFI aporten el 
mateix nombre d’equips, inclús FCC aporta camions de major capacitat que s’omet 
en l’informe només en els de FCC, i la puntuació sorprenentment és de 5 punts FCC i 
6 punts SUFI amb “número d’equips i composició adequats” segons l’informe per 
ambdues empreses. En el punt a.3 no es fa cap esment de l’estudi molt detallat de 
FCC de noves ubicacions de recollida. 
 
L’oferta de SUFI ha rebut una puntuació lleugerament major perquè ofereix més 
recollida que les altres ofertes. FCC no ha estat la única empresa que ha 
presentat un estudi detallat de noves ubicacions de recollida. 
 
Al·legació: en la recollida de la fracció orgànica, en el punt a.1 FCC i SUFI aporten el 
mateix nombre d’equips, i també s’omet la capacitat dels camions, i la puntuació 
sorprenentment és de 5 punts FCC i 6 punts SUFI amb “número d’equips i 
composició adequats”, segons l’informe per ambdues empreses. En el punt a.3 no es 
fa cap esment de l’estudi molt detallat de FCC de noves ubicacions de recollida. 
 
L’oferta de SUFI ha rebut una puntuació lleugerament major perquè ofereix més 
recollida que les altres ofertes. FCC no ha estat la única empresa que ha 
presentat un estudi detallat de noves ubicacions de recollida. 
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Al·legació: en la recollida de la fracció paper i cartró, en el punt a.1 FCC i SUFI 
aporten el mateix nombre d’equips, i també s’omet la capacitat dels camions, i la 
puntuació sorprenentment és de 5 punts FCC i 6 punts SUFI amb “número d’equips i 
composició adequats” segons l’informe per ambdues empreses. En el punt a.4 es 
penalitza amb 0,5 punts a FCC respecte a SUFI, sense cap motiu objectiu descrit. 
 
L’oferta de SUFI ha rebut una puntuació lleugerament major perquè ofereix més 
recollida que les altres ofertes. FCC no ha estat l’única empresa que ha 
presentat un estudi detallat de noves ubicacions de recollida. 
 
Al·legació: en la recollida de la fracció vidre, en el punt a.1, FCC i SUFI aporten el 
mateix nombre d’equips, i també s’omet la capacitat dels camions, i la puntuació 
sorprenentment és de 5 punts FCC i 6 punts SUFI amb “número d’equips i 
composició adequats”, segons l’informe per ambdues empreses. En el punt a.4 es 
penalitza amb 0 punts a FCC respecte SUFI pel fet de recollir el vidre de nit al centre 
quan aquest servei es preveu fer a primera hora abans que la gent se’n vagi a dormir, 
i només és aquest un dels 3 serveis que es valora. 
 
L’oferta de SUFI ha rebut una puntuació lleugerament major perquè ofereix més 
recollida que les altres ofertes. FCC no ha estat l’única empresa que ha 
presentat un estudi detallat de noves ubicacions de recollida. La recollida del 
vidre és extremadament sorollosa i s’ha considerat que les 21 hores ja és prou 
tard com per iniciar aquesta recollida. 
 
Al·legació: en la recollida de la fracció envasos lleugers, en el punt a.1 FCC i SUFI 
aporten el mateix nombre d’equips, i també s’omet la capacitat dels camions, i la 
puntuació sorprenentment és de 5 punts FCC i 6 punts SUFI amb “número d’equips i 
composició adequats”, segons l’informe per ambdues empreses. En el punt a.2 es 
penalitza amb 4 punts a FCC respecte a 5 punts SUFI, tot i que FCC aporta més 
freqüència i en l’informe descriu “freqüència adequada” a ambdues empreses. En el 
punt a.4 no es descriu perquè a FCC se’l penalitza amb 0,5 punts respecte SUFI. 
 
L’oferta de SUFI ha rebut una puntuació lleugerament major perquè ofereix més 
recollida que les altres ofertes. FCC no ha estat l’única empresa que ha 
presentat un estudi detallat de noves ubicacions de recollida. 
 
Al·legació: en les recollides especials i extraordinàries no s’especifica perquè en els 
punts a.1, a.2 i a.3 en tots ells FCC es veu penalitzada respecte a SUFI, quan en 
ambdós casos els serveis proposats són adequats. 
 
Tot i l’adequació de les dues ofertes, una major adequació suposa una major 
puntuació. 
 
Al·legació: en l’auxiliar de càrrega lateral, FCC rep 0 punts en tot el servei, ja que 
l’ofereix conjuntament amb el servei de recollida de voluminosos. Per tant, si es 
puntua 0 punts, s’interpreta que aquest servei no es realitza i no és cert. 
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Tot i que el servei es presta, es fa conjuntament amb la recollida de 
voluminosos. Un vehicle que circula davant un camió de recollida de càrrega 
lateral ha de ser àgil i anar en tot moment per davant del camió. Si recull 
voluminosos no pot ser tan àgil. 
 
No es pot valorar un servei que no existeix, en tot cas es compensa aquesta 
manca de puntuació amb una major puntuació en el servei de voluminosos, ja 
que s’hi destina més recursos. 
 
Al·legació: en la recollida de voluminosos FCC rep més punts que SUFI perquè 
aporta més mitjans que SUFI, al fer també el servei anteriorment descrit. Creiem que 
si sumem els dos serveis esmentats auxiliar càrrega lateral i voluminosos, la suma 
dels equips de treball no queden reflectits en les puntuacions perjudicant clarament a 
FCC. Aquí s’observa clarament que l’oferta d’optimització de recursos fet per FCC el 
perjudica en les puntuacions. 
 
Com s’ha comentat anteriorment, FCC ha obtingut més puntuació en aquest 
servei perquè hi ha destinat més mitjans. 
 
Al·legació: En la neteja exterior de contenidors, FCC aporta 1,5 equips de neteja 
exterior que no es reflecteix en l’informe i hauria de tenir més puntuació que SUFI en 
l’apartat a.1. 
 
Caldria comprovar si realment FCC aporta els 1,5 equips de neteja exterior i en 
afirmatiu refer la puntuació, fet que suposaria a SUFI perdre 0,03 punts. 
 
Al·legació: en el transport de residus amb Ampliroll, FCC aporta el doble d’equips dels 
que consta en l’informe I, per tant, hauria de tenir el doble de puntuació en el punt a.1 
cosa que no succeeix. 
 
El doble número d’equips és per prestar dos serveis diferents, el transport de 
residus amb Ampliroll i la recollida selectiva de contenidors soterrats. 
 
Criteri 5 
 
Al·legació: en l’escombrada manual amb carretó, mentre que SUFI aporta 40 
carretons obté 5 punts i FCC n’aporta 38 i obté només 4 punts. És evident que la 
puntuació no és equitativa. 
 
La puntuació no és proporcional al número de carretons aportats, és 
proporcional a una major adequació del nombre de vehicles al servei proposat. 
 
Al·legació: En el baldeig mecànic totes les empreses ofereixen el mateix nombre de 
vehicles, tot i que de diferent tipologia, i les puntuacions no es corresponen, SUFI 5 
punts, FCC 4 punts, CESPA i UTE 2 punts. 
 
El nombre de vehicles és el mateix, però no ho és la seva idoneïtat al servei. 
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Al·legació: en la recollida de les fraccions amb càrrega superior hi ha un comentari 
favorable a FCC en la idoneïtat del vehicle que no es reflecteix en una major 
puntuació respecte a SUFI. 
 
El vehicle que ofereix SUFI també és adequat al servei. 
 
Al·legació: en els serveis d’auxiliar de càrrega lateral i recollida de voluminosos, FCC 
ofereix un servei conjunt per a l’optimització de costos, mentre que la resta 
d’empreses no. Si sumem les puntuacions de cada apartat dels dos serveis, FCC 
queda clarament puntuada per sota de la resta d’empreses, inclús aportant el mateix 
nombre de vehicles. 
 
Els dos serveis s’han valorat per separat. FCC ha rebut penalització per no 
assignar mitjans al servei d’auxiliar de càrrega lateral i ha rebut major 
puntuació al servei de voluminosos per dotar-lo de més mitjans. 
 
Al·legació: en la contenització de les fraccions es puntua millor aquella empresa que 
aporta més contenidors, SUFI, d’aquesta manera no es valora l’estudi d’optimització 
de contenidors que presenta detallat FCC. 
 
Tan FCC com SUFI han presentat un estudi molt acurat d’optimització de 
contenidors. SUFI millora l’estudi calculant la contenització partint de la base 
que cap contenidor pot ser usat diàriament més del 75% de la seva capacitat. 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de desembre de 2009 
 
El cap de l’Àrea de Serveis a la ciutat       El tècnic de gestió de residus i neteja viària 
 
Antoni Ruiz Carrillo                                    Jordi Recasens Pla 
______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Si no entenc malament, inclou dos punts, aquest punt.  
 
ALCALDE 
 
Com... diguem-ne, com totes les al·legacions definitives, les que hem fet 
abans, que tenen al·legacions, fem dos coses: una, posicionar-nos sobre les 
al·legacions i dos, ratificar definitivament o no ratificar definitivament, no? 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Nosaltres ratifiquem per... ratifiquem o volem deixar constància que l’explicació 
que se’ns va donar prou complerta a la Comissió Informativa sobre quines 
havien estat les al·legacions presentades per l’empresa no guanyadora, 
Fomento de Construcciones y Contratas, contra l’empresa SUFI o contra el 
procediment que havia adjudicat els punts a l’empresa SUFI, les explicacions 
que ens van donar eren correctes, el barem, etc.  La total confiança de la CUP 
en els tècnics que han gestionat l’adjudicació per concurs d’aquest servei, però 
llavors entrem que la segona part ja és l’aprovació definitiva. 
 
ALCALDE 
 
Que és el posicionament que vostès van fer de... genèric respecte la concessió 
d’un servei determinat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Que nosaltres reivindiquem i tornem a dir molt breument que no estem d’acord 
en que tot el servei hagi de ser subhastat a concurs públic, surti a concurs 
públic.  Pensem que hauria de ser bona part d’ell municipal, que tenim dubtes 
sobre la fiabilitat de SUFI, SA, de Sacir Vallehermoso, tant en la seva estabilitat 
econòmica com en la presió que pot exercir a les negociacions que vindran any 
rera any per l’augment de diners que haurà de destinar l’Ajuntament per SUFI, 
perquè ja ho vam dir, perquè hi ha sindicats a altres llocs que s’estan queixant 
de l’organització, de que SUFI organitza vagues per augmentar la quantitat 
anual d’augment de diners que percebrà per l’Ajuntament, i que per tant 
apostem, i crec que és un vot simbòlic, apostem perquè es treballi cap a una 
municipalització de bona part dels serveis que ara surten a concurs públic.  
 
Per tant, és un vot dividit.  A la primera part nosaltres volem deixar constància 
que estem d’acord, que s’ha procedit –entenem nosaltres- correctament.  I la 
segona part recordem doncs el posicionament ideològic que vam fer ja a 
l’anterior Ple. 
 
ALCALDE 
 
Ara que hem après a fer-ho, de portar les al·legacions per separat, també ho 
farem.  Vull dir que donc per demanada la petició de votació separada de... 
 
SECRETARI 
 
Del primer punt.  No de les al·legacions separades. 
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ALCALDE 
 
No, ell que diu és que de les al·legacions està a favor, diguem-ne, de lo que es 
diu i de la ratificació no, perquè és... 
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, sí, però això representa segregar el primer punt, eh?  No votar 
separadament les al·legacions dintre del primer punt, com han fet l’altra 
vegada.  Votar el primer punt, votar el primer punt primer i després els altres.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, estem davant de... ojalà sigui el darrer episodi de l’adjudicació 
d’aquest servei.  Dic ojalà perquè molt ens temem que això pugui tenir 
continuïtat i que no s’acabi amb aquest acord que s’adopta avui, no?  I el 
posicionament del nostre grup no es basa tant en la confiança o desconfiança 
respecte dels tècnics o de les persones que elaboren els informes o no, sinó 
que es basa més en el contingut dels informes.  Ja ho vàrem dir quan la 
ratificació de l’acord, o de l’aprovació inicial, que la documentació sobre... 
respecte d’aquesta adjudicació és una documentació extraordinàriament 
important i, per tant, que nosaltres exigíem que en els informes hi hagués una 
claredat absoluta al respecte de les puntuacions que s’atorgaven a cadascun 
dels... de les empreses que concursaven i que no hi haguessin dubtes, 
bàsicament perquè el nostre posicionament l’havíem de decidir en base al 
contingut d’aquests informes, no ho podíem decidir, perquè no tenim la 
capacitat ni tècnica ni humana per revisar tots i cadascun dels expedients que 
han presentat les empreses que concursen, no?  Vàrem dir en l’adjudicació 
provisional, que veiem que aquests informes no eren suficientment nítids, que 
quedaven dubtes, i creiem que els dubtes s’han... d’alguna manera s’han 
ratificat a la vista de les al·legacions presentades per una de les empreses que 
ha concursat, sí, però també a la vista de les respostes que es donen en 
aquestes al·legacions, que en algun cas més que resoldre les al·legacions el 
que fa és posar encara més dubtes, si el procediment i allò que es diu en 
l’informe és el més adequat o no és el més adequat, no?  No sé si val la pena 
posar exemples o no, però clar, quan es diu que doncs, per exemple, que 
l’empresa que ha guanyat ho fa sense coherència econòmica –aquesta és una 
de les al·legacions de l’empresa que ara actualment té la contracta-, i es fan 
servir unes xifres al respecte de les millores, se li contesta que no, que de les 
millores s’ha de descomptar el benefici industrial i les despeses generals.  En 
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canvi, quan es fan les valoracions això no es contempla d’aquesta manera.  
Llavorens trobem que hi han una sèrie de dubtes i que ens fan dubtar realment 
de si la puntuació final obtinguda és aquesta o hauria de ser diferent d’aquesta.   
 
Tampoc no tenim clar que si es poguessin resoldre tots aquests dubtes pogués 
canviar el sentit de l’adjudicació a favor d’una altra empresa o no.  Tampoc no 
ho tenim clar.  Si això ho tinguéssim clar, el nostre vot avui seria negatiu, seria 
en contra d’aquesta adjudicació, però tampoc no ho tenim clar que això pogués 
ser així.  És a dir, és possible que resolts els dubtes que nosaltres tenim i que 
hem vist expresats en els documents de l’expedient, l’adjudicació quedés 
exactament igual.  Per tant, el nostre grup s’abstindrà. 
 
A més a més, jo crec que des de l’aprovació provisional fins al dia d’avui han 
aparegut noves circumstàncies, a les quals l’equip de govern no ha estat aliè 
tampoc, com és la preocupació expresada pels treballadors respecte d’uns 
acords als quals havia arribat amb l’empresa concessionària actual, però que 
evidentment a qui acabaran vinculant és a l’empresa adjudicatària nova.  Si 
l’empresa adjudicatària nova ja presenta una oferta econòmica, miri, tan 
ajustada com diuen vostès, en la que sobre 6 milions d’euros anuals, 6 milions 
i mig o 6 milions i pico d’euros anuals, només obté un benefici de 15.000 euros, 
el marge que li queda a aquesta empresa -sí, això ho diu l’informe, és clar, és 
que això ho diu l’informe-, clar, el marge que té aquesta empresa per assumir 
els compromisos que té amb els treballadors, em dóna la impresió que és molt 
petit i per tant em dóna la impresió de que possiblement ens estiguem 
condemnant a conflictes, i això no ho voldríem, això no ho voldríem.  Per tant, 
el nostre grup s’abstindrà en aquesta adjudicació definitiva d’aquest contracte. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, per al grup de Convergència i Unió aquest no és un tema menor.  
Nosaltres considerem que una de les principals obligacions que tenim com a 
grup de l’oposició és vetllar que les coses es fagin bé i sobretot vetllar les 
adjudicacions.  I avui estem parlant de l’adjudicació més important que es fa en 
aquest ajuntament.  És una adjudicació per entre vuit i deu anys, per més de 6 
millons cada any, i nosaltres hi hem volgut dedicar tot el nostre esforç per tenir-
ho ben clar què en pensem i què votarem.  
 
És una adjudicació que hem de tenir clar que pot afectar les finances 
municipals, els llocs de treball de molts vilanovins i vilanovines, i també 
principalment i molt important, el servei, un servei molt important que es dóna a 
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la ciutadania.  Per aquest motiu aquests dos últims mesos nosaltres, a part 
d’estudiar l’expedient, hem parlat amb el regidor senyor Juan Luis Ruiz, amb 
els tècnics que han portat aquest tema sota la seva direcció, amb el secretari, 
amb l’alcalde i també amb els treballadors.  Ho hem estat valorant tots els 
aspectes i en aquest moment tenim una decisió ferma i convençuda de que 
votarem en contra d’aquesta concessió. 
 
Explicaré breument els motius.  Un primer motiu és un tema que creiem que no 
s’ha tingut en compte i que és fundamental a l’hora d’adjudicar un servei per 
part de l’Ajuntament, que és el coneixement de l’empresa a la qual s’adjudica.  
Jo crec que no podem obviar, i s’hauria d’incloure a les pliques quan es fan 
adjudicacions d’aquest tipo, que les empreses amb les quals l’Ajuntament 
treballa se li han d’exigir uns mínims requisits.  Nosaltres hem estudiat els 
informes econòmics d’aquesta empresa i no ens mereixen la suficient 
confiança i, a banda, també hem estudiat la manera d’actuar d’aquesta 
empresa, i tenim documentació diversa de que és una empresa que incompleix 
sovint els seus compromisos amb els treballadors.  En aquest aspecte no estic 
parlant de que... de responsabilitat de tècnics, que hagin estat els tècnics els 
que hagin fet unes pliques incorrectes, no, jo crec que el que aquí és 
denunciable és que els polítics han de donar als tècnics uns objectius, unes 
prioritats a l’hora d’emetre els seus documents, a l’hora de plantejar un concurs 
d’aquest tipus, i creiem que en aquest aspecte les condicions dels proveedors 
amb els quals treballa l’Ajuntament és un tema a tenir en compte i crec, per a 
nosaltres aquest ha estat un dels punts, encara que no el principal, per 
considerar que aquesta oferta no ens mereix la nostra confiança.   
 
El tema principal que ens ha convençut perquè votarem en contra és que 
creiem que és una oferta desproporcionada.  Les pliques contemplen uns 
mecanismes per evitar precisament que es presentin ofertes 
desproporcionades o temeràries, per un motiu molt senzill, perquè hi ha un risc 
d’incompliment.  Nosaltres creiem que en aquest cas aquesta condició s’ha 
burlat, s’ha burlat perquè si bé econòmicament s’està dintre dels marges que 
s’admeten, l’oferta no està un 10% per sota del que es marca, per altra banda 
sí que s’ofereixen unes millores per valor de 700.000 euros anuals, que és un 
13% del que s’adjudica.  Per tant, per a nosaltres entenem que és el mateix.  Si 
el que es vol assegurar és que es compleixi, per a l’empresa oferir serveis 
gratuïtament té un cost igual que els serveis que prestarà, per tant nosaltres 
creiem que en aquest cas no es garanteix i això dóna peu, possibilita que 
aquest contracte s’incompleixi.   
 
Per últim, també un tema que ha apuntat el senyor Rodríguez, que és un tema 
que una de les... que s’ha estat debatent aquests temes, és el tema de la 
coherència econòmica.  Nosaltres creiem que ningú ofereix una... concurreix 
en un concurs d’aquest tipo per perdre-hi diners.  Nosaltres creiem que és 
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absurd i que el risc d’incompliment per part del contractista és molt alt.  Amb la 
qual cosa repercutirà en una incorrecta prestació del servei i per aquest motiu 
nosaltres considerem que aquest contracte no és acceptable. 
 
Resumint i amb paraules molt senzilles: nosaltros creiem, estem convençuts 
que el que ara sembla barato acabarà sent car, i per aquest motiu nosaltros hi 
votarem en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Primer de tot, que quedi clar que aquesta no és una decisió política, no és una 
decisió política.  Escolti’m, aquí hi ha una Llei de contractació del sector públic, 
que s’ha complert, com vostès han dit en les seves intervencions. 
 
Respecte al que diu el senyor Rodrígue, home, senyor Rodríguez, a mi em 
sorprèn que ara digui això, sincerament, eh?, sincerament em sorprèn perquè 
home, qui va estar a la Comisió Informativa, cosa que el seu grup no hi va ser-
hi, quan es van donar les explicacions oportunes i detallades respecte a les 
al·legacions, i l’informe tècnic i jurídic, els membres dels altres partits polítics 
que sí que estaven en aquella comisió, si deien alguna cosa, que és el que 
acaba de dir el senyor.... el senyor Arrufat i la senyora Lloveras.  És a dir, 
l’informe tècnic és inqüestionable.  És a dir, de 750 ponderacions, de 750 
ponderacions, l’empresa presenta al·legacions per 20, per 20, i d’aquestes 20 
hi han cert, dues, tenen raó.  Escoltin, amb la resta no.  És que tinc la sensació 
que li dóna més credibilitat a qui presenta l’al·legació que no pas a qui resol i 
que va explicar de forma detallada, precisa, concisa, totes les preguntes que 
van fer els membres de l’oposició i del govern que estàvem en aquella Comisió 
Informativa.  Per tant, respecte a la qüestió jurídica i tècnica, em sembla que és 
irrefutable, sincerament.   
 
Clar, es parla de la fiabilitat d’aquesta empresa.  Escolti’m, no, no, vostè no, 
ara no ho he dit per vostè.  Però sí, es parla de la fiabilitat, de la solvència 
d’aquesta empresa.  Home, miri, a mi em mereix la mateixa fiabilitat aquesta 
empresa que qualsevol altres que s’han presentat, perquè la fiabilitat i la 
solvència no... és a dir, no som els polítics els que decidim quin és el grau de 
fiabilitat i de solvència, no, és a dir, és que la Llei estipula com s’ha de justificar 
i acreditar aquesta solvència, i aquesta empresa, igual que la resta 
d’empreses, en el seu moment va presentar allò que marca la Llei per tal 
d’acreditar la seva solvència.  És que això és així.  Clar, hi han informes 
respecte d’aquesta empresa la seva fiabilitat.  Home, jo no sé quins informes, 
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si són d’Hisenda, si són de la Seguretat Social, si són de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors, perquè aquesta empresa, igual que les altres dues que 
es presentaven són empreses que cotitzen a l’IBEX 35, per tant no sé 
exactament a quins informes es refereixen que diuen que aquesta empresa no 
és solvent.  Home, jo, perquè també m’he informat, evidentment, el senyor 
alcalde també s’ha informat, perquè és el contracte més important i per això 
s’ha fet amb tota la cura del món, per això s’ha fet amb tota la cura del món, 
per això s’ha fet amb tota la cura del món respecte d’aquesta contracta.  Home, 
ens hem informat d’aquesta empresa.  Escolta, les dades oficials d’aquesta 
empresa, i presentades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, és que 
per a aquest any tenia un 12’3% de benefici respecte l’any anterior.  M’ho puc 
creure o no, eh?, ja els hi dic, no?, però clar, és a dir, això s’ha d’argumentar, 
és a dir, els informes s’han d’argumentar en base a les institucions que 
acrediten si aquella empresa és solvent o no, però no en base a si ens en fiem 
o no ens en fiem.  Escolti’m, les adjudicacions no van així, les adjudicacions no 
van en funció de si ens en fiem d’una empresa o no ens en fiem d’una 
empresa.  Escolti’m, ens haguéssim estalviat els sis mesos de treball de 
procés fins a l’adjudicació i els tres mesos anteriors de la preparació de la 
plica. En haguéssim estalviat, haguéssim adjudicat en funció de la fiabilitat més 
o menys subjectiva que tinguem de l’empresa i s’ha acabat.  Però clar, és que 
a mi em sorprèn una mica, sincerament, perquè és que sembla que això sigui 
una empresa, que repeteixo, jo no defenso l’empresa, defenso l’adjudicació, jo 
dic que defenso l’adjudicació, perquè l’adjudicació s’ha fet, s’està fent ben feta, 
com ha de ser, no?  Però clar, algú que no conegui res, no?, i ens estigui 
veient, pensarà que aquí ve a parar una empresa doncs home, insolvent, quan 
acredita la seva solvència exactament igual que la resta, per tant nosaltres no 
podem dir-li que no es presentin, només faltaria... però és que és una empresa 
que, escolti’m, té experiència en aquest sector.  És a dir, que no és nova.  Miri, 
és una empresa que gestiona els serveis de neteja i de residus de Madrid, de 
Cadiz, de Lleida, de Soria, de Toledo, d’Alcalá de Henares, de Parla, de 
Majadahonda, del Puerto de la Cruz, del Gironès, de Montmeló, del circuit de 
Montmeló. Gestiona la planta d’osmosis inversa d’Abrera, precisament on 
comprem l’aigua i és la planta d’osmosis inversa més gran de tot el món.  
Gestiona planta de gestió de residus de Gran Canaria, Lanzarote, gestiona la 
neteja de la T1, la T2, la T3 i la T4 de l’aeroport de Barajas.  Però és que a 
més a més, amb aquest grup, fa quatre... jo n’he recollit quatre, eh?, només, 
perquè no m’he volgut estendre més, però escolti, miri, ADIF els ha adjudicat 
les obres del puente de integración ferroviaria de Logroño, l’adjudicació de 
contractes d’urbanització de no sé on de Llívia, adjudicació de l’AVE, de les 
obres de l’AVE en Almería.  Escolti’m, l’adjudicació de l’ampliació del Canal de 
Panamà, el pont sobre l’estret de Messina, que és l’obra civil més gran que 
s’està realitzant a Europa.  I clar, l’empresa no és solvent, no ens mereix 
garanties.  Home, doncs exactament les mateixes que qualsevol altra, ni més 
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ni menys, i més quan ha acreditat la seva solvència, tal i com hi figura en la Llei 
de contractació pública, no? 
 
Un exemple, mirin, perquè he interpretat que el plec de condicions no estava 
ben fet.  No sé si vol dir això o no.  
 
NEUS LLOVERAS 
 
He dit que es podia millorar. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Que es podia millorar, ah, sí, home, vale, d’acord, sí, sí, es podia millorar.  
Però home, a misses dites, eh?  Perquè és clar, que al final del procés de 
l’adjudicació ara diguin que el plec de condicions es podia millorar, sí home sí, 
evidentment, fa sis mesos eh?  És que fa sis mesos, és que avui estem en el 
punt final de l’adjudicació.  I després, es pot millorar en què?  Segurament en 
moltes coses, no?  Clar, és a dir, respecte de les millores, perquè aquest és el 
tema que sempre han qüestionat vostès, no?  Miri, jo he fet un petit exercici de 
que, és a dir, una empresa, qualsevol de les empreses, es podia haver 
presentat i podia haver ofertat per una baixa del 9%, perfectament, del 9’5%, 
perfectament.  Estaríem complint el plec de condicions i la Llei, senyor 
secretari?  Sí, no?  Per tant, el que ens estaria dient aquesta empresa és que 
faria els mateixos serveis un 9’5% per sota del preu de licitació, i ho 
argumenta, ho justifica, ho argumenta tècnicament i aquesta empresa guanya, 
pot guanyar.  Clar, el 9’5% del preu de licitació estem parlant que és més de 
650.000 euros.  És que això pot ser, és que això pot ser.  És que de fet, fins 
ara, fins ara, els plecs de condicions “tradicionals”, on li donaven un pes 
important era precisament a la baixa econòmica, era precisament a la baixa 
econòmica.  Aquest regidor, després de veure doncs altres plecs de condicions 
d’altres municipis, i de veure doncs com funcionen altres municipis, el que va 
proposar –i ho vaig explicar a la Comisió Informativa- era el següent: era, a 
nosaltres no ens interessava la baixa econòmica, és a dir, que em fagin els 
mateixos serveis per menys diners doncs no m’interessava, el que 
m’interessava és el contrari, és a dir, que amb els mateixos diners oferissin 
més serveis.  I estem parlant d’exactament el mateix, exactament el mateix.  
Però en canvi la baixa econòmica no es qüestiona, quan és una baixa 
econòmica respecte a un preu de licitació que estan obligats a fer determinats 
serveis, i això no es qüestiona, però en canvi les millores sí que es qüestionen.  
Escolti’m, si és més qüestionable la baixa econòmica respecte al preu de 
licitació, que no les millores.  Això sí que seria qüestionable, això sí que seria 
qüestionable.  Home, és així, és així. 
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I després una altra cosa.  Jo, sincerament, és a dir, treiem les millores, diem 
que no valen res les millores, no... faig aquest exercici, sumem els 0’86 punts 
que tenen raó l’empresa, i tot i així l’adjudicació... és a dir, tot i així la millor 
oferta és la que avui es presenta.  Tot i així la millor oferta és la que avui es 
presenta, perquè no guanya només per les millores.  I això ja s’ha repetit per 
activa i per passiva, s’ha demostrat, els tècnics han donat tota la informació al 
respecte, i tot i així hagués guanyat la mateixa empresa.  Jo, sincerament, és a 
dir, el procés ha estat correcte des dels seus inicis fins ara, aquí hi ha una Llei 
del sector de contractació pública que és la que ens marca i el que hem de 
complir, i escolti’m, ha guanyat la millor oferta que havia de guanyar.  La millor 
oferta tal i com ha de ser, que en el plec de condicions guanya qui presenta la 
millor oferta.  
 
I respecte als treballadors, poden estar tranquils, perquè saben perfectament 
que totes les condicions laborals i socials es mantenen, es mantenen, estigui 
l’empresa que estigui.  Al mes de juliol es va signar el nou conveni de la 
recollida de la brossa, se’n recordaran, no?, que va haver-hi una vaga, bueno 
una vaga, una convocatòria de vaga que finalment a la 1 de la matinada del dia 
del Correfoc doncs es van tancar els acords i no va haver-hi vaga, no?  Però 
aquests acords, evidentment, es mantenen.  Com el que acaben de signar ara 
l’empresa i els treballadors, evidentment que es mantenen.  I això no fa perdre 
l’equilibri econòmic.  Saben per què?  Perquè totes les empreses han ofertat 
precisament pel primer any allò precisament que s’ha signat, perquè totes les 
empreses, home, que coneixen el món, coneixen el sector, saben perfectament 
com han d’ofertar pel primer any i a partir del segon ja és fa una revisió de 
preus, tal i com correspon.  Per tant, no hi ha cap problema, és que no hi ha 
cap problema.  Les condicions laborals i socials es mantenen, com no pot ser 
de cap altra manera.  És que ha de ser així, és que en el plec de condicions ja 
ho diu, que es subroga tot el personal en les mateixes condicions socials i 
laborals, i la Llei ja ho diu, per tant ho hi ha d’haver-hi en aquest sentit cap 
problema.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez... ai, perdó, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument.  A nosaltres ens semblen correctes les explicacions que ha 
donat el regidor.  La Candidatura d’Unitat Popular vetllarà i estarà atenta, 
imagino que com la resta dels grups, però volem ressaltar les posteriors 
negociacions del conveni, i estarem atents a les alertes que hem llançat.  
Nosaltres entenem tot el procés des del principi, no hem posat en dubte la 
qualitat tècnica de tot el procés, però estarem atents perquè és important i 
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perquè és el que hem alertat, que serà en la negociació d’aquests convenis 
anuals, o sigui, és en la negociació de l’actualització on creiem nosaltres que 
es poden donar doncs els aspectes més negatius per a la recaptació, o sigui, 
per a les finances de l’Ajuntament d’aquesta adjudicació.   
 
Però pels motius que he dit abans, la Candidatura d’Unitat Popular votarà en 
contra d’aquesta adjudicació. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, per fer unes puntualitzacions.  Home, primera, respecte de... dels 
treballadors.  Escolti’m, és evident que els acords estan per complir-se, però 
vostès sabran també per què van trigar tant de temps en autoritzar l’actual 
empresa concessionària a signar l’acord amb els treballadors.  Sí, vostès han 
trigat, vostès no han signat, o sigui, clar, l’empresa concessionària, com sabia 
que estaven en procés d’adjudicació d’una nova concessió... ho saben 
perfectament, ho saben perfectament, es negava a signar aquests acords si no 
hi havia prèviament l’autorització per part de vostès.  I vostès van trigar en 
donar aquesta autorització.  I quan la van donar, i quan la van donar, no la van 
donar per tots els compromisos als quals vostès havien arribat amb els 
treballadors.  I alguna qüestió queda pendent, i alguna qüestió queda pendent 
encara d’arreglar amb els treballadors.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Escolti’m, nosaltres no hem posat en dubte, i jo ja sé que 
vostè ho ha dit, però com que s’ha referit en vàries ocasions amb nosaltres, 
almenys jo em sentia com a al·ludit.  Nosaltres no hem posat en dubte, ni molt 
menys, la solvència o no de... ni de l’empresa concessionària ni absolutament 
cap de les empreses que han participat en aquests concurs.  Nosaltres, el que 
diem, i repetim i ho repetirem les vegades que faci falta, és que els dubtes ens 
apareixen a la vista dels informes i a la vista de les al·legacions, i a la vista de 
llegir el que diuen uns i altres.  Uns i altres.  Escolti’m, érem nosaltres els que 
dèiem en l’aprovació provisional, en l’adjudicació provisional, que hi havien 
coses que no vèiem clares.  Miri, han hagut de rectificar un parell de punts han 
hagut de rectificar, i això ha suposat una modificació.  I també som nosaltres 
els que hem dit: escolti’m, si nosaltres tinguéssim clar que amb aquests dubtes 
canviaria el sentit de l’adjudicació, ho votaríem en contra, però com que això 
no ho tenim clar i és més, és molt probable que tot i resoldre els dubtes el 
sentit de l’adjudicació fos el mateix, és per aquest motiu pel qual ens abstenim.  
Però ens abstenim, repeteixo, perquè nosaltres hem de valorar la informació 
que se’ns dóna i molta de la informació dels informes que acompanyen 
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l’expedient, són interpretacions, són interpretacions.  Específicament les 
qüestions jurídiques, senyor Juan Luis, i vostè mateix, i vostè mateix ens acaba 
de fer una pregunta, un instant després de donar-se la resposta.  Vostè ha dit: 
escolti’m, jo no vull una contracta que em consti menys diners, o sigui que em 
facin una cosa per menys diners, jo vull que pels mateixos diners em puguin fer 
més coses.  I a continuació vostè diu: escolti’m, però quina diferència hi ha 
entre les millores o la baixa econòmica?, si jo prefereixo les millores.  Escolti’m, 
si és el mateix.  És el mateix o no és el mateix?  En què quedem?  
Precisament això és el que ens ofereix dubtes, precisament això és el que ens 
ofereix dubtes.  Que així com la baixa temerària està prevista, el que no està 
prevista és una baixa temerària fruit de les millores ofertades.  I el que posa en 
evidència una de les al·legacions que es presenta, i li repeteixo, és que si 
aquesta empresa, perquè em consta que és una empresa, o no és una ONG, 
té un benefici determinat en l’exercici de les seves funcions, i després regala a 
la ciutat una cantitat superior en aquests beneficis, això no seria una empresa, 
seria una ONG.  I em dóna la impresió de que no estem parlant d’això, em 
dóna la impresió de que no estem parlant d’això.  I per tant, com que els 
dubtes que nosaltres ens plantegem, com a mínim per a nosaltres són 
raonables, adoptem aquest posicionament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
En primer lloc, senyor Juan Luis Ruiz, voldria deixar clar que jo no he dit que 
és una empresa insolvent, jo crec que he dit que és una empresa que no em 
mereix prou confiança econòmicament.  No ho dic perquè sí, senyor Juan Luis 
Ruiz, hem demanat informes i és una empresa que no ens mereix confiança 
econòmicament.  No vol dir que hagi dit que és una empresa insolvent, no és el 
mateix.   
 
Per altra banda, he remarcat que el que ens preocupa sobre aquesta empresa, 
sobretot és que incompleix sovint compromisos, els seus compromisos.  Aquí 
portem diverses, diversos articles de diaris, i només li diré un parell:  
 

• Juliol del 2008 al Gironès: només 5 setmanes després d’haver estat 
otorgada la concessió a SUFI, aquesta demana a l’Ajuntament que 
assumeixi un increment de cost d’entre el 30 i 40%. 

• 29 d’abril de 2009, Lleida. Lleida té la concessió amb l’empresa SUFI: 
els treballadors van a la vaga perquè l’empresa incompleix el conveni 
pactat al·legant problemes econòmics. 
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Això, sumat... n’he llegit dos, tenim vàrios retalls de premsa sobre aquesta 
empresa.  Això, sumat a l’informe, fa que l’empresa... que sigui l’afirmació que 
he dit, l’empresa no em mereix prou confiança i vostè em diu: bé, és que les 
pliques es fan seguint la Llei.  Hi han uns mínims que exigeix la Llei, però 
evidentment això es pot ampliar amb el que l’Ajuntament consideri oportú i 
seguint una... uns objectius o una estratègia, d’acord?  Pues jo crec que en 
aquest cas l’Ajuntament hauria de garantir i hauria de fixar unes condicions 
mínimes per a les empreses amb les quals treballa.  És la meva opinió, senyor 
Juan Luis.  Les empreses, l’Ajuntament crec que té la responsabilitat de triar 
amb qui treballa i fixar-s’hi i això posar-ho a les pliques.  No està fet.  Ara vostè 
em diu: i això ho diuen ara?  Senyor Ruiz, jo no sóc regidora i no porto aquest 
tema, nosaltres hem seguit aquest tema i crec que això no treu que puguem dir 
que creiem que aquestes pliques haurien pogut ser millors afegint-hi aquesta 
condició.  I no sé perquè em mira amb aquesta cara, senyor Juan Luis, perquè 
jo estic exercint el que crec que haig de fer, que és vetllar perquè les coses es 
fagin bé.  D’acord? 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Només una qüestió, si haguéssim de fer 
comentaris respecte de les cares que posem tots quan parlen els altres, 
diguem-ne, no acabaríem mai.  El senyor Ruiz diria que posa la cara que li 
sembla més oportuna en cada moment.  Mentres no consideri que existeix una 
falta de respecte, em sembla que està en el marc de la seva absoluta llibertat.  
En fi... en aquest cas i en tots, eh? 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Disculpi, senyor alcalde, jo crec que no cal que fagi cap comentari perquè les 
coses són evidents.  Continuo parlant. 
 
Continuem manifestant, és a dir, sobre aquest tema jo crec que és un tema 
que... per descomptat que a les pliques s’han d’incloure mecanismes de control 
suficients per garantir que les empreses amb les quals contracta l’Ajuntament 
després compleixen els seus compromisos.  I senyor Juan Luis, l’argument de 
que bé, si pel mateix preu em donen més, millor que millor, tornem a estar amb 
el mateix, precisament del que es tracta és d’evitar que es contracti una 
empresa, i a més així ho contempla la Llei, que es contracti una empresa que 
després incompleixi.  Això està previst i per algun motiu està previst.  En 
aquest cas jo estic... nosaltros estem convençuts que això s’ha burlat, s’ha 
burlat a base de les millores que s’han introduït.  Per aquest motiu nosaltres 
votarem en contra. 
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ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies, senyora Lloveras.  Senyor... 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument, molt breument, senyor alcalde.  Jo li demano excuses si amb la 
cara vostè creu que... però sincerament no era el meu, el meu objectiu.  Jo, 
senyor Rodríguez, em sembla que té... o no li han explicat molt bé, o no ho ha 
entès massa bé tot el tema del conveni, eh?, perquè no és res del que vostè ha 
dit.  És a dir, aquí està un representant dels treballadors, saben que s’han 
reunit amb nosaltres durant aquests quinze dies, almenys amb tot el comitè i 
amb els seus assessors, com a tres vegades, i de forma unilateral amb 
diversos assessors diverses vegades.  La qüestió és que abans de la... 
d’engegar el procés de licitació, l’empresa havia arribat a una sèrie d’acords 
amb els treballadors de cara al nou conveni.  Vostè diu: naturalment, 
l’empresa, clar, davant, davant del procés de licitació, no vol signar aquests 
acords.  Home, l’obligació de l’empresa és complir amb aquells compromisos 
que té amb els seus treballadors, hi hagi una licitació o no, hi hagi una licitació 
o no, igual que va fer amb la brossa al mes de juliol.  És que al mes de juliol el 
procés de licitació estava obert, les empreses havien presentat les seves 
pliques i va tancar un acord, no va tenir cap problema en tancar un acord... 
bueno, sí que el va tenir, perquè fins a la 1 de la matinada vam estar aquí 
tancats, no?  Però, però es va... es va signar.  Aquest no, perquè com 
l’adjudicació provisional no era amb ells, aquest no.  Però clar, és que 
l’empresa té unes obligacions, senyor Rodríguez, fins l’1 de març té unes 
obligacions: de prestar el servei, només faltaria, i de tancar els acords que ja 
estaven pactats i acordats amb el representant dels treballadors.  Que això 
condiciona la nova empresa?  Clar, com el del juliol, clar, sí, sí.  Però és que 
l’obligació de l’empresa era signar-ho, indiferentment, indiferentment del procés 
de licitació, com va fer al mes de juliol.  I escolti’m, això de que l’Ajuntament no 
donava l’autorització... vostè està molt, molt mal informat.  L’Ajuntament, 
l’Ajuntament va parlar amb l’empresa i els va dir: escolteu, vosaltres havíeu 
arribat a tota una sèrie d’acords, llevat d’un punt, que vostè diu que hi havia un 
acord que nosaltres no els hi donem.  No, no, perdoni, perdoni, primer de tot, 
qui negocia el conveni és l’empresa i els treballadors, això que quedi clar.  
Segon, quan hi han situacions doncs que evidentment que pot haver-hi, pot 
trontollar l’equilibri econòmic, com va passar al mes de juliol, o en altres 
qüestions, evidentment l’empresa sempre consulta l’Ajuntament, com ha de 
ser, no?, només faltaria, perquè som el titular del servei.  I s’havia arribat a tota 
una sèrie d’acords, llevat d’un punt, llevat d’un punt.  Aquest Ajuntament, el seu 
alcalde, envia per escrit a l’empresa, actual adjudicatària i que té obligacions 
evidentment amb aquest contracte fins l’1 de març del 2010, i espero que el 
compleixi, igual que té acords amb els treballadors i els ha de complir, i ja 
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vetllarem perquè així sigui, només faltaria, perquè si fa falta ja tenim els 
mecanismes, evidentment els mecanismes existeixen, no?, com així els hi vam 
dir amb els treballadors.  Repeteixo, l’alcalde, per escrit, els hi va fer arribar, a 
l’empresa que com a Ajuntament i titular del servei estàvem d’acord amb 
aquells acords que ja havien arribat empresa i treballadors.  Per tant, que si el 
que volien era una ratificació per escrit de l’Ajuntament, doncs mira, ja la tenen.  
No, no, escolti’m, és que la ratificació arriba en el mateix moment que ens ho 
demana l’empresa, és que no ha passat mai a la història això, eh?, de que 
l’Ajuntament per escrit hagi de ratificar un acord entre treballadors i empresa, 
això no ha passat mai, només faltaria.  Per tant, en aquell mateix moment 
nosaltres ho fem.  Després l’empresa signa una part d’allò que ja s’havia 
compromès i una altra no.  Perquè vol que a més a més sigui una altra vegada 
l’Ajuntament el que ratifiqui, en allò que ja es va ratificar.  No, escolti’m, si 
nosaltres estàvem d’acord amb tot lo que deia, és que amb tot, és que amb tot.  
Perquè hi havia una qüestió, que és la de les 35 hores, que allà ja no hi havia 
acord, ja no hi havia acord previ entre empresa i treballadors, hi havia acord, i 
es pot dir, que la reducció de jornada es produirà, es passarà a 35 hores 
durant la vigència de l’actual... d’aquest conveni.  El problema està és que no 
hi havia acord en com, com es passaria de 37 a 35 hores, això ja no hi havia 
acord abans.  Per tant, es va signar tot, llevat d’aquest punt en el qual 
l’Ajuntament es compromet, evidentment, juntament amb els treballadors i amb 
l’empresa adjudicatària, a que resulti, formar una comisió de treball per tal de 
en el menor temps possible, allò que ja estem d’acord, que és reduir la jornada,   
veuran l’escalonat com es fa, durant la vigència del conveni.  Amb això estan 
d’acord els treballadors i nosaltres.  Si l’empresa no està d’acord (), perquè 
l’empresa ho haurà de fer, perquè ja està signat.  Per tant, aquí hi ha alguna 
cosa que no li han explicat massa bé.   
 
I senyora Lloveras, jo... sí és cert que ha parlat de confiança.  Miri, les 
adjudicacions no van en funció de la confiança que tinguis a una empresa o 
una altra, gràcies, per sort, per sort les adjudicacions no van en funció de la 
confiança que tinguem respecte d’una empresa o d’una altra.  Hi ha uns 
mecanismes, una llei i unes pliques que s’han complert.  I que per tant, doncs 
això és el que... això és el que s’ha fet, no? 
 
Articles del diari respecte d’incompliments de l’empresa.  Miri, sincerament, és 
la meva opinió, eh?, jo crec que és lleig això que ha fet.  És la meva opinió.  
Home, de treure retalls de problemes que pot tenir una empresa amb 
treballadors, perquè home, jo, si vol, en quatre dies... no, en dues hores, o en 
un matí buscant a Internet, home, de les empreses que s’han presentat li puc 
presentar doncs home, conflictes amb els seus treballadors en molts municipis.  
És a dir, miri, 30 de juliol, com vostè sap, estava convocada una vaga aquí a 
Vilanova, no?  Evidentment algú podia treure allò: miri, és que al diari d’una 
població que es diu Vilanova, aquesta empresa té conflictes amb els seus 
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treballadors i ha convocat una vaga!  Home, sincerament, s’aguanta poc, des 
del meu punt de vista en funció de... del que diguin, no pel que diuen els diaris, 
eh?, sinó també crec que s’ha de contrastar evidentment les notícies al 
respecte. 
 
I les condicions mínimes que vostè diu que s’han de marcar al plec de 
condicions, això ja està garantit per Llei, per tant no sé exactament a què es 
refereix.  I el control, evidentment, aquí el control ja existeix, ja hi han els 
mecanismes de control, hi eren abans i hi són ara.  Per tant, en aquest sentit 
no ha d’haver-hi cap problema.  Com fins ara. 
 
ALCALDE 
 
Permeti’m... digui, digui, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Molt breument, per aclarir el debat sobre el tema dels treballadors.  No sé si 
em dec haver expresat malament, potser em dec haver expresat malament.  
Vostè ha donat la relació de fets i jo crec que ens separa una cosa.  És... vostè 
diu: escolti’m, l’empresa, un cop ha arribat a un acord amb els treballadors, 
evidentíssimament té l’obligació de signar-la, evidentíssimament l’empresa té 
l’obligació de signar-la.  Compte!  Però si quan arriba el moment de signar 
resulta que aquesta empresa està amb coneixement de que hi ha un acord de 
la Junta de Govern Local en la que se li diu que perdrà l’adjudicació i que, per 
tant, aquells acords que ara signi estaran obligant a una tercera empresa, 
vostès entendran que hi hagi una mínima lògica de la qual aquesta empresa, 
abans de comprometre’s amb un acord que obligarà a un tercer, li demani a 
l’Ajuntament de dir: escolti’m, diguin vostès per escrit que jo puc signar aquest 
acord, perquè sinó després em vindran a mi a perseguir perquè jo he signat 
una cosa que afecta a una tercera persona.  I aquest és... aquesta és la clau 
del tema.  Aq uesta és la clau del tema.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt... molt ràpidament.  Perquè... també perquè tinc una... endavant. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Només... com que s’ha parlat molt, jo voldria resumir que quedi clar quin és el 
nostre posicionament.  Nosaltres... continuo afirmant que creiem que s’ha de 
tenir cura a l’hora de treballar amb un proveedor, i això inclou més que només 
lo que mínimament demana la Llei.  Crec que això es pot ampliar i així es fa.   
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Per altra banda, crec que també s’ha de garantir que després els serveis es 
compleixin.  És un servei molt important per a la ciutat i crec que s’ha de 
garantir que es compleixi.  Creiem que això no es dóna.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Jo, per... per resumir i bueno, fixar una mica també la posició com a alcalde, 
perquè també he participat en alguna reunió amb els treballadors i és veritat, jo 
ho entenc que... entenc primer la inquietud.  Perquè si tu ets treballador d’una 
empresa que presta un servei a l’Ajuntament, i de cop te n’enteres doncs que 
es fa un concurs que canvia eventualment l’empresa.  En tot cas hi ha una 
adjudicació provisional i com a treballador dius: bé, què passa aquí, no?  Vull 
dir, com m’afecta a mi, com no m’afecta, etc., i que vagis d’allà on neix, 
diguem-ne, la concessió, que és l’administració pública, bueno, com està el 
pati, què ens passa a nosaltres, quines garanties tenim i quines no.   
 
Per altra banda també entenc que una empresa que té una... un conveni per 
signar, el que no entenc és perquè el tenia des de l’abril, però en tot cas que té 
un conveni per signar, i que ja s’ha adjudicat provisionalment a una empresa, 
digui: que jo lo que no vull és que demà, quan l’altra empresa estigui, 
l’Ajuntament digui: per culpa d’aquests d’abans, no?, els números no quadren.  
Això ho entenc.  I per tant diguin: Ajuntament, això que tenim pactat, esteu 
d’acord o no?  I ho veieu bé o...  I digueu-nos-ho per escrit.  Amb tot aquest 
argumentari només falla una cosa, i és que entre totes les peticions, ja siguin 
del comitè o de l’empresa, i la resposta per part de l’Ajuntament per escrit, o de 
paraula, no han tardat mai... no han hagut mai més de dotze hores.  Si ens 
hem vist un divendres, el dilluns.  Si ens hem vist un dia laborable, el mateix 
dia o l’endemà al matí.  I miri, té una magnífica oportunitat, perquè aquest 
podria dir: clar, el Santi diu una cosa i l’Elena en diu una altra, no?  L’alcalde en 
diu una altra.  Avui té l’oportunitat de parlar-ho entre tots els treballadors i ho 
pregunta.  Quina ha estat la posició de l’Ajuntament cada vegada que els 
vingut a veure per demanar una cosa.  És fàcil, els té aquí. 
 
Segona qüestió.  I en aquest sentit, doncs, tema resolt, no?  Respecte a les 
dues qüestions que més preocupen i ocupen amb tothom quan un tema tan 
gran, com deia la senyora Lloveras, no?, com és la concessió aquesta, que és 
important, doncs s’han de tenir dos principis evidents, i és garantir que el servei 
es presta i tenir cura.  Tenir cura de amb qui et relaciones, per entendre’ns, a 
qui adjudiques les coses.  I afortunadament les coses es fan des d’un 
procediment.  I és per això que hem volgut ser especialment curosos, si em 
permeten l’expressió, lents, és a dir, allargar els terminis, perquè a més a més, 
cosa que jo no havia viscut, les concessions aquestes tenen la complexitat de 
temps i de números i de... en fi, de mil imponderables, que fa que els tècnics 
necessitin, a diferència que per adjudicar una obra necessiten un mes, a lo 
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millor, pues necessitin molt i molt de temps per fer-ho bé, no?  I en aquest 
sentit doncs vam iniciar el procés d’elaboració del plec, que els tècnics van 
estar molt temps elaborant-los.  Efectivament hi ha direcció política, en el sentit 
de dir, escolta, no ens fixem només en les rebaixes, sinó també mirem quins 
serveis presten, etc., hi han molts imponderables.  Home, i en aquest sentit 
doncs el plec es va anar veient a les Comissions Informatives perquè tots 
diguéssim la nostra.  Des d’aquest punt de vista aquesta era la primera de 
les... la primera, no?, de dir fer un bon plec.    
 
A partir d’aquí al plec s’estableixen una sèrie de condicions, que les sap tothom 
i les signa tothom, i a part hi ha una sèrie de requisits, que els estableix la Llei.  
I ara parlo de la solvència.  Miri, jo, li vaig dir l’altre dia a la senyora Lloveras i 
ho dic aquí, eh?, de la solvència de les empreses només afirmo la que regula 
la Llei, perquè no em veig amb cor de dir lo contrari respecte de lo que diu la 
Llei, perquè la Llei és la fixa la solvència d’una empresa, no?  Però amb la que 
ha caigut, al món en general, com comprendrà cap empresa –què vol que li 
digui, no?-, després d’haver vist que han caigut empreses que són les més 
grans del món, doncs, seré jo el que digui si una empresa és solvent o no?  És 
a dir, em veig incapaç d’afirmar i () la solvència de ningú, amb franquesa.  
Afortunadament no ho he de fer jo, sinó que ho fa la Llei.  I per això 
afortunadament hi han uns tràmits legals que se’n diuen requisits de les 
empreses que liciten, que si els compleixen passen.  Perquè mare de déu si 
nosaltres haguéssim de ser els que diguéssim si una empresa és o no solvent, 
perquè ens podríem posar en uns bons lios, eh?, sobretot perquè amb les que 
han caigut, amb les que han caigut darrerament.  I després vam donar als 
tècnics perquè adjudiquessin, diguem-ne, diguem-ne, fessin l’informe tècnic 
d’adjudicació, donguin la puntuació, doncs molt de temps, i així ho fam fer.  
Eren 700 puntuacions, em sembla que de cada plica són 200 o 300 coses que 
es puntuen, no?  I es va explicar lentament, tranquil·lament en l’Ajuntament, o 
sigui, amb temps, en la Comisió Informativa.  Posteriorment, posteriorment 
s’han fet unes al·legacions per part de l’empresa que portava, que porta el 
servei actualment, i aquestes al·legacions s’han contestat, també amb temps, 
en alguna Comisió Informativa explicant les coses.  Perquè al final són ells, els 
tècnics municipals, els qui, a la vista de la plica que hi ha i del projecte que es 
presenta, qui és el que guanya.  I el que són les dubtes, els dubtes jurídics 
respecte de les altres qüestions, afortunadament tenim també en el nostre 
sistema jurídic i en les nostres institucions un secretari, que és el que ho 
certifica, perquè no seré jo el que diré, amb franquesa, si la millora computa o 
no computa en el preu i en la baixa, etc., no?  I llavors, justament és la 
subjectivitat la que s’ha de treure de tot això.  Per tant, en aquest sentit, què és 
el que hem de fer nosaltres?  Pues com... guanyés qui guanyés, vigilar, vigilar, 
perquè ja que es compromet amb qualsevol de les empreses i finalment 
adjudicatar, vigilar que ho facin, que han de complir tot allò que diguin allà, i 
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estar amatents a que efectivament sigui així.  I ja he explicat amb relació als 
drets dels treballadors quin és el nostre posicionament. 
 
Per tant, jo, amb franquesa, voldria treure, diguem-ne, la subjectivitat de tot 
això, perquè ens portaria doncs a moltes valoracions, efectivament, doncs de 
la conflictivitat laboral.  Bàsicament hi han quatre o cinc empreses grans a 
l’Estat espanyol, catalanes no sé si n’hi ha estrictament del país alguna, no?, 
d’aquestes grans.  O en tot cas no són les que s’han presentat, o alguna molt 
petita que es va presentar d’una ciutat del país, però les empreses grans, 
conflictivitat laboral, i els sindicats ho saben, en tenen molta i arreu, no?  Per 
tant, un et pot dir: en té aquí, l’altra que en té allà, i efectivament segur que 
tenen molt probablement raó els representants sindicals dels dos llocs.  En 
aquest sentit, hem encetat un procés que té aquestes característiques i que és 
molt complexa la seva puntuació, i és per això que nosaltres considerem doncs 
que el procés s’ha fet, com també ho han afirmat vostès mateixos, no?, que el 
procés s’ha fet doncs com legalment mana.  És normal també exposar sobre la 
taula els dubtes que es tinguin respecte de les empreses i d’allò que ofereixen, 
i és la nostra obligació com a Ajuntament, fil per randa, garantir que allò que es 
comprometen ho compliran.  I aquesta és la nostra obligació, i la seva, com 
faran, vetllar perquè així ho fem.  En aquest sentit em sembla que aquesta és 
una mica la posició que ens fixem tots plegats respecte d’aquest servei doncs 
que començarà, bueno, que està i que seguirà en el seu moment.  Gràcies. 
 
Per tant, passem a la votació.  Però ara, com que hem estat bastanta estona, 
el senyor Arrufat ha fet una... una proposta respecte de la divisió de la votació.  
El que seria... ell està d’acord, no?, amb la resposta de les al·legacions, però 
no amb l’adjudicació, perquè... per una qüestió política que defensa la 
municipalització del servei.  Estem... estamos así, no?  Per tant, vots a favor de 
la... 
 
SECRETARI 
 
Del primer punt, del primer punt. 
 
ALCALDE 
 
El primer punt seria de desestimar les al·legacions, vots a favor d’estimar 
parcialment les al·legacions i no acceptar unes altres, diguem-ne.  Vots en 
contra.  Abstencions.  O sigui, es desestimen les al·legacions i se n’accepta 
alguna parcialment, amb el vot d’abstenció del grup Popular.  I s’estimen... es 
desestimen, doncs, amb el vot favorable de la resta de grups. 
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I ara ratifiquem, no?, l’adjudicació definitiva amb els vots a favor del govern, 
vots en contra del grup de CiU i de la CUP, i el vot de l’abstenció del grup 
Popular.  Molt bé. 
 
Es vota en primer lloc el primer punt de la proposta, el qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
    Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
    Abstenció: PP (1) 
 
A continuació es vota la resta de punts de la proposta, els quals s’aproven 
amb el resultat següent: 
 
    Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
    Vots en contra: CIU i CUP (10) 
    Abstenció: PP (1) 
 
La proposta, per tant, queda aprovada. 
 

10. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONTRACTE AMB 
ATLL I ALTRES ENTITATS, PER A L’ESTABLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA APLICABLES AL MUNICIPI 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A PARTIR DELS PUNTS DE 
SUBMINISTRAMENT NÚM. 166, 167 I 168. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número 10.  És l’aprovació del contracte amb ATLL i altres entitats, 
per a l’establiment de les condicions de subministrament del servei 
d’abastament d’aigua en alta aplicables al municipi nostre, a partir dels punts 
de subministrament núm. 166, 167 i 168. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que en la gestió del subministrament d’aigua en alta al nostre municipi 
intervé l’entitat de dret públic anomenada Aigües Ter-Llobregat, com a 
subministradora d’aigua; la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, en 
tant que titular de determinades infraestructures hidràuliques; la Companyia 
Municipal d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, en tant que prestadora directa del 
servei al nostre municipi; i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en tant que 
titular de la competència i propietari d’una part de les infraestructures 
hidràuliques afectades a aquest tipus de subministrament. 
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Atès que resulta necessari regular les condicions per al subministrament 
d’abastament d’aigua en alta del nostre municipi, a partir dels punts 
d’abastament núm. 166, 167 i 168, s’ha gestionat amb les diferents entitats 
implicades la confecció d’un contracte que reguli els diversos aspectes 
relacionats. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar, juntament amb Aigües Ter-Llobregat, Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf i Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, 
SAM, la minuta de contracte que s’adjunta, que té per objecte l’establiment de 
les condicions de subministrament del servei d’abastament d’aigua en alta, 
aplicables al municipi de Vilanova i la Geltrú a partir dels punts d’abastament 
núm. 166, 167 i 168. 
 
SEGON. Facultar el senyor alcalde perquè signi l’esmentat contracte i els 
documents que siguin necessaris per tal d’executar aquest acord.” 
 
CONTRACTE PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE 
SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA 
APLICABLES AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ A PARTIR DELS PUNTS 
D’ABASTAMENT NÚMEROS 166, 167 i 168.   
 
A Sant Joan Despí, 1 de desembre de 2009 
 
REUNITS 
 
En Juan Luis Ruiz i López, regidor de Via Pública i Habitatge de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, d’ara endavant identificat com "l'Ajuntament", amb domicili al 
mateix municipi, plaça de la Vila, 8, i amb NIF P0830800I.   
 
En Joan Ignasi Elena i García, president de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès 
Garraf, entitat de caràcter supramunicipal, d’ara endavant “Mancomunitat”, amb 
domicili a Vianova i la Geltrú, avinguda de Cubelles, número 88, 1r pis, i amb NIF 
P0800008E. 
 
En Manuel Hernández i Carreras, president d'Aigües Ter Llobregat, entitat de dret 
públic adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, creada per la Llei 4/1990, d'ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de 
Barcelona, domiciliada a Sant Joan Despí, carrer de Sant Martí de l’Erm, 30,  08970 i 
amb NIF Q-5850019-J, d'ara endavant identificada com "ATLL".  
 
En Julián Sagarra Aparicio, director gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú, empresa municipal amb forma de societat anònima, amb domicili al municipi 
de Vilanova i la Geltrú, carrer del Col·legi, 38 i NIF A63610851. 
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ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació de l'Ajuntament, i de l’acord adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament en data ...... de .................de 2009, i del qual se n'adjunta un certificat 
estès pel seu secretari, amb el vistiplau de l’alcalde. Actua, així mateix, assistit pel 
secretari de la Corporació, en exercici de les funcions de fedatari públic que la Llei li 
atorga.  
 
El segon, en nom i representació de la Mancomunitat que presideix, segons resulta 
de les facultats del seu càrrec pel qual fou nomenat en data 7 de juliol de 2009, i de 
l’acord adoptat pel Ple en data 7 de juliol de 2009, i del qual se n’adjunta un certificat 
estès pel seu secretari, amb el vistiplau del president. Actua, així mateix, assistit pel 
secretari de la Corporació, en exercici de les funcions de fedatari públic que la Llei 
atorga.  
 
El tercer, en nom i representació de la mateixa empresa pública, en exercici de les 
funcions de representació general que li atribueix l'article 13,1 de la Llei de creació i 
de les facultats que confereixen els Estatuts de l'entitat, aprovats per Decret 
236/2008, de 25 de novembre. 
 
El quart, en nom i representació de l’empresa Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú, SA, d’ara endavant “la Companyia”, en virtut de l’acord de la Junta General de 
data 4 d’octubre de 2004, segons s’acredita mitjançant certificat que s’acompanya i 
del Consell d’administració de data 1 d’octubre de 2004.  
 
Les parts compareixents es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a 
subscriure el present conveni.  
 
EXPOSEN 
 
Primer. Que Aigües Ter Llobregat, d'acord amb la Llei 4/1990, de 9 de març, 
d'ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona, modificada parcialment 
per la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua i 
actualment refoses ambdues en el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, és el 
gestor directe del servei públic de competència de la Generalitat d'abastament 
d'aigua en alta a poblacions des de les instal·lacions que integren la xarxa regional 
d'abastament del sistema Ter-Llobregat.  
 
Aquest servei es presta de conformitat amb les prescripcions de l’esmentat Decret 
legislatiu i de les contingudes en els estatuts de l'Entitat, aprovats pel Decret 
210/1993, de 27 de juliol, i modificats pel Decret 236/2008, de 25 de novembre, així 
com de conformitat amb el Reglament del Servei o Condicions de prestació del 
servei, aprovat pel Consell d’Administració d’ATLL, prèvia audiència de les entitats 
locals destinatàries, el dia 30 de setembre de 2008.  
 
El Consell d’Administració d’ATLL és l’òrgan competent d’ATLL per a:  
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Art. 11.1.  
k)  aprovar el Reglament del servei públic que presta l’Empresa;  
n)  establir les condicions generals d’incorporació de nous abastaments al proveïment 

des de la xarxa del sistema Ter-Llobregat;  
o)  acordar la forma de gestió del servei.  
 
En conseqüència, l’activitat que duu a terme ATLL en compliment de l’objecte o 
finalitat pel qual fou creada es desenvolupa sota el règim de dret privat: “l’Empresa 
sotmet la seva activitat a les normes del dret mercantil, civil o laboral, d’acord amb la 
naturalesa de l’acte de què es tracti” (art. 25 del Decret 236/2008).  
 
Els destinataris del subministrament ho són els municipis de l’àmbit definit en la llei 
com a titulars del servei públic de distribució domiciliària a les poblacions respectives, 
entre els quals hi figura el compareixent. D’acord amb el Reglament del Servei 
aprovat pel Consell d’Administració d’ATLL, aquestes entitats locals de caràcter 
municipal o supramunicipal connectades a la xarxa Ter-Llobregat, tenen la 
consideració davant ATLL de “client” del subministrament d’aigua que presta ATLL, 
sens perjudici de la delegació en les companyies subministradores de les accions 
derivades del contingut econòmic i comercial de la relació amb ATLL.   
 
Segon. Que, d’acord amb el Reglament del Servei aprovat el 30 de setembre de 
2008 pel Consell d’Administració d’ATLL, tot subministrament haurà de tenir com a 
base un contracte entre ATLL i el receptor d’aquest o client, entenent-se per client les 
entitats locals titulars del servei d’abastament domiciliari del seu àmbit territorial de 
competència. Tot això s’entén sens perjudici que aquests designin com a interlocutor 
en la seva relació comercial i de servei amb ATLL a una entitat instrumental en qui 
hagin delegat, encarregat o concedit la prestació del servei d’abastament en baixa.  
 
El termini per a la subscripció dels oportuns contractes de subministrament 
s’estableix en 2 anys des de l’aprovació del Reglament (clàusula addicional segona).  
 
Tercer. Que el present contracte és una de les tipologies de negocis i contractes 
exclosos expressament de la Llei 30/2007, sobre contractes del Sector Públic, en 
l’art. 4.1.b), segons el qual queden excloses les relacions jurídiques consistents en la 
prestació d’un servei públic la utilització del qual pels usuaris requereixi l’abonament 
d’una tarifa, taxa o preu públic. 
 
Quart. Que l’Ajuntament té una població de dret de 66.409 habitants i disposa 
actualment dels següents recursos per al proveïment d’aigua de consum domèstic als 
seus ciutadans, segons la previsió per a l’any 2009:  
 
Aigües Ter Llobregat     3.871.000 m3/any 
Pou Collado (Ginezafra S.L.)    1.268.000 m3/any 
Mina del Marmellar        228.000 m3/any 
Pou Ntra. Sra. de la Llum         50.000 m3/any 
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Pou Mas Tapet i altres per emergències       69.330 m3/any 
 
Total       5.486.330 m3/any 
 
Que l’Ajuntament preveu un creixement a mig termini de 17.000 habitants addicionals 
per al 2.014, d’acord amb estudis de població. 
 
Per altra banda les previsions de demanda total d’aigua en alta (sense incloure els 
moviments demogràfics) són d’un decreixement progressiu de 1.082.000 m3 anuals 
respecte dels valors del 2009, com a conseqüència dels canvis de subministrament 
d’aforaments a comptadors, que la COMPANYIA D’AIGÜES està portant a terme i 
que finalitzaran, segons la planificació establerta, el 2013. 
 
Cinquè. Que la Mancomunitat intervé de conformitat amb les competències que 
exerceix per raó de la titularitat que ostenta sobre l’Artèria d’abastament d’aigua 
Dipòsit de Masquefa-Dipòsit de Costa i resta d’instal·lacions vinculades a la mateixa, 
a través de les quals es durà a terme l’abastament al qual es refereix el present 
contracte. 
 
Sisè. Que el servei d’abastament en baixa el duu a terme l’empresa COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SA, d’ara endavant “Companyia”, d’acord 
amb el contracte de gestió del servei o la concessió del servei segons acord plenari 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de vuit de novembre de 2004 el qual té una 
vigència indefinida en la mesura que aquesta empresa pública s’ha constituït per 
gestionar aquest servei.  
 
Que a data d’avui ni l’Ajuntament ni la Companyia subministradora tenen cap deute 
envers ATLL derivat de l’impagament de la tarifa pel subministrament d’aigua en alta.  
 
Que, en compliment de la previsió continguda en el Reglament del Servei, les parts 
compareixents subscriuen el present contracte o conveni de subministrament, que es 
regirà, amb caràcter general, pel propi Reglament de Servei i, amb caràcter especial, 
per les següents:     
 
CLÀUSULES  
 
Primera.  Objecte  
 
El present contracte té per objecte l’establiment del règim singular de prestació del 
servei públic d’abastament d’aigua potable en alta mitjançant el sistema Ter Llobregat 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els tres punts d’abastament que més 
endavant es defineixen.  
 
Segona. Acceptació del Reglament de Servei  
 
Amb caràcter general, l’Ajuntament i la Companyia accepten íntegrament el 
document aprovat pel Consell d’Administració titulat Condicions de Prestació del 
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Servei d’Aigües Ter Llobregat o Reglament del Servei, on s’estableixen els drets i 
deures recíprocs de les parts compareixents.  
 
En cas de dubte o necessitat d’interpretació del present contracte s’aplicarà el previst 
en aquell document i, en tot allò no contemplat, s’estarà al que resulti d’aplicació 
segons l’autonomia de la voluntat que regeix el contingut de les relacions que s’hi 
contemplen.   
 
Tercera. Subministrament de l’aigua  
 
ATLL assumeix els deures i obligacions que d’acord amb el Reglament de Servei li 
corresponen.  
 
En conseqüència, ATLL lliurarà a l’Ajuntament, és a dir, a la xarxa municipal 
d’abastament d’aigua en baixa, a través de la Companyia, els cabals d’aigua potable 
des de la xarxa Ter Llobregat per a l’abastament a la població del municipi de 
Vilanova i la Geltrú.   
 
Aquest subministrament es realitzarà en els punts d’abastament que més endavant 
es determinen i de la forma més idònia per a atendre la demanda que resulta del 
règim de prestació del servei domiciliari, sens perjudici de la dotació mínima que 
s’estableix en la clàusula quarta i amb garantia de continuïtat, regularitat del servei i 
qualitat de l’aigua subministrada, dins dels límits dels recursos disponibles en la xarxa 
bàsica i llevat dels supòsits de força major o situacions excepcionals.  
 
Per la seva banda, l’Ajuntament i la Companyia, accepten el subministrament d’ATLL 
en les condicions referides i d’acord amb el present contracte i resta de condicions 
aplicables. 
 
Quarta. Dotació mínima anual 
 
Les parts estableixen com a cabals diaris mínims a subministrar,  en condicions de 
normalitat del sistema i llevat de situacions excepcionals acordades per 
l’Administració, els següents:  
 
- Punt d’Abastament número 166: 7.848 m3 /dia 
- Punt d’Abastament número 167: 738 m3 /dia 
- Punt d’Abastament número 168: 398 m3 /dia   
 
Aquests volums tindran el caràcter de dotació d’utilització mínima, d’acord amb les 
característiques de la xarxa i de l’aigua servida, i s’estableixen amb la finalitat de 
garantir una circulació suficient de l’aigua que permeti assegurar de forma permanent 
la seva qualitat sanitària en cadascun dels punts de lliurament a la xarxa municipal. 
 
Els compareixents accepten aquestes dotacions amb el caràcter esmentat, de 
manera que l’Ajuntament i la Companyia es comprometen a utilitzar els citats volums i 
ATLL a subministrar-los-hi.  
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ATLL resta expressament autoritzada a evacuar de la xarxa en els punts de 
lliurament l’aigua que hagués arribat a perdre les condicions de qualitat exigibles per 
al consum humà com a conseqüència de l’incompliment per l’Ajuntament i Companyia 
d’aquesta determinació. Els cabals eliminats segons aquesta previsió formaran part 
en tot cas del volum a facturar com a subministrament per ATLL.  
 
Cinquena. Entitat prestadora del servei de distribució domiciliària 
 
L’Ajuntament manifesta que el servei de distribució domiciliària en el municipi es 
presta en règim de gestió directa a través de l’empresa municipal COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, tal com s’esmenta en el present contracte.  
  
Aquesta entitat ostenta, als efectes del previst en el Reglament de Servei, la qualitat 
d’entitat instrumental que actua per delegació de l’Ajuntament en l’exercici dels drets i 
deures que li corresponen a aquest darrer front ATLL que expressament li encomani 
o que formin part del contingut del títol que l’habilita per a la prestació del servei 
d’abastament domiciliari.   
 
Amb caràcter general, formen part de la delegació que l’Ajuntament efectua a favor 
de la companyia subministradora l’exercici de les funcions en matèria de gestió 
ordinària del servei, informació sobre les incidències d’explotació i facturació i 
pagament de la tarifa d’ATLL.  
 
En particular, la Companyia exercirà per compte de l’Ajuntament les següents 
obligacions de l’article 8 del Reglament, sens perjudici de la responsabilitat que 
assumeix el primer en la seva condició de client d’ATLL:  
 

c) el pagament de les factures emeses per ATLL en el termini establert en el 
contracte;  

d) destinar l’aigua rebuda des de la xarxa Ter Llobregat exclusivament a la 
població del seu municipi o àmbit de competència si es tracta d’una entitat 
local d’abastament d’àmbit supramunicipal o figura equivalent i, en 
conseqüència, no traspassar aigua a altres municipis. 

 
L’Ajuntament vetllarà per a l’acompliment de les obligacions delegades a la 
Companyia.  
 
Així mateix, l’Ajuntament habilita expressament a la Companyia per poder dur a terme 
les accions previstes en l’art. 13.2 del Reglament en cas de discrepància en les 
lectures i per a adreçar peticions i interposar accions, prèvia comunicació a 
l’Ajuntament, contra ATLL en relació amb aquelles matèries en què d’acord amb la 
present clàusula resulta expressament habilitada per a tractar directament amb ATLL.   
 
L’Ajuntament notificarà per escrit a ATLL qualsevol canvi o modificació en relació amb 
el prestador del servei de subministrament en baixa, així com la data d’inici dels seus 
efectes. La nova companyia o entitat prestadora haurà de subrogar-se en els drets i 
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deures previstos en el present contracte, subscrivint-se a tal efecte una addenda al 
present.  
 
Sisena. Punts d’abastament 
 
El subministrament d’aigua, referit en el present conveni, s’efectuarà en els següents 
punts d’abastament:  
 
     -  Punt d’Abastament número 166, ubicat a l’entrada del dipòsit municipal número 

1 de 3000 m3 situat al sector Marquès, que està format pels següents 
elements:  

 
1 punt de mesura número 262 
1 punt de lliurament número 262 

 
     -  Punt d’Abastament número 167, ubicat a l’entrada del dipòsit municipal de 

10.000 m3 situat a La Collada, que està format pels següents elements:  
 

1 punt de mesura número 263 
1 punt de lliurament número 263 

 
     -  Punt d’Abastament número 168, ubicat a l’entrada del dipòsit municipal de 600 

m3 de Santa Maria, que està format pels següents elements:  
 

1 punt de mesura número 264 
1 punt de lliurament número 264 

 
S’annexa (document número 2) l’esquema de la xarxa de distribució al municipi de 
Vilanova i la Geltrú, on es dibuixa l’actual configuració de la xarxa d’abastament en 
alta al municipi així com s’assenyalen els tres punts d’abastament.  
 
S’adjunta així mateix (documents número 3, 4 i 5) la descripció tècnica dels tres 
punts d’abastament amb tots els elements i resta de punts que els conformen, 
característiques i coordenades UTM de localització.  
 
ATLL garanteix la quantitat i qualitat de l’aigua subministrada fins als punts de 
lliurament descrits, a partir dels quals serà responsabilitat municipal i, per subrogació 
seva, d’acord amb la normativa vigent en matèria de qualitat de l’aigua de consum 
humà la companyia subministradora encarregada d’explotar la xarxa d’abastament en 
baixa, la seva preservació així com l’emmagatzematge, transport i l’elevació, si 
s’escau, als punts de lliurament de la xarxa domiciliària. 
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Setena. D’altres obligacions 
 
ATLL realitzarà i assumirà a càrrec seu, en relació amb les instal·lacions que 
configuren els punts d’abastament, les tasques pertinents per a la seva 
automatització.   
 
Vuitena. Cessió de drets damunt instal·lacions municipals 
 
Atesa la nova configuració de la xarxa d’abastament en alta després de la construcció 
a càrrec d’ATLL de la canonada de diàmetre 500 mm, d’on surten les derivacions cap 
als tres punts d’abastament anteriorment descrits, esdevé necessari, amb la finalitat 
d’explotar unitàriament la nova xarxa, la integració a la xarxa en alta Ter Llobregat 
dels següents trams de conducció:  
 

• tram de canonada de 600 mm. adscrita fins ara a l’abastament en baixa, que 
discorre entre el dipòsit de Costa de 20.000 m3 que gestiona ATLL i el dipòsit 
municipal de 3000 m3, gestionat per la Companyia, titularitat de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú; 

• tram de 250 metres de canonada de 160 mm adscrita fins ara a l’abastament 
en baixa, que discorre entre el dipòsit municipal de 800 m3 de Santa Maria 
gestionat per la Companyia i la nova canonada d’alta de 500 mm, construïda 
per ATLL.  És igualment titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
La citada integració es durà a terme mitjançant la signatura del o dels corresponents 
actes jurídics de transmissió de la plena titularitat i de cessió d’ús, que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, Aigües Ter Llobregat i la Mancomunitat Penedès-Garraf es 
comprometen a subscriure dins el termini de 12 mesos següents a la signatura del 
present contracte, on s’establiran les condicions i règim al qual s’ha de subjectar 
l’esmentada transmissió i cessió de drets pel preu que en concepte de 
contraprestació econòmica s’estableix en 238.823,5 €, IVA exclòs.  
 
Mentrestant, l’Ajuntament autoritza a ATLL a utilitzar l’esmentada instal·lació com a 
integrada a la xarxa bàsica, si bé es pacta com a condició resolutòria de la present 
autorització l’incompliment culpós per part d’ATLL del termini pactat en l’anterior 
paràgraf, excloent-se en conseqüència el retard produït per a l’atorgament de les 
necessàries autoritzacions administratives per part d’altres Administracions de 
l’alienació i adquisició. Aquesta autorització té efectes des de la data de signatura del 
present contracte per raó de la funcionalitat del servei públic que presta ATLL i sens 
perjudici dels actes de caràcter jurídico-patrimonial que calgui realitzar i tramitar, 
d’acord amb l’actual estat de conservació i manteniment de la mateixa, assumint a 
partir d’aquest moment ATLL la responsabilitat de dur a terme les actuacions 
relacionades amb la seva explotació, conservació i manteniment.   
 
Novena. Continuïtat del subministrament 
 
ATLL serà responsable de la continuïtat del subministrament llevat dels supòsits de 
força major i situacions excepcionals acordades pel Govern o l’Administració 
Hidràulica, segons es preveu en el Reglament del Servei. En especial, s’inclouen 
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expressament dins d’aquests supòsits les situacions de sequera o manca de recursos 
suficients en els rius que alimenten la xarxa bàsica, les interrupcions de la captació i 
del tractament ocasionades per episodis de contaminació de les aigües, així com les 
avaries o trencaments que es puguin produir en altres instal·lacions de transport de 
l’aigua subministrada, en els termes del previst en el Reglament del Servei. 
 
ATLL informarà a l’Ajuntament/a la Companyia en tots els casos, amb la màxima 
antelació de les interrupcions del servei que siguin ocasionades per reparacions 
d’avaries o altres intervencions programades en la xarxa i establirà de comú acord les 
determinacions o previsions adreçades a atenuar-ne, sempre que sigui possible, els 
efectes sobre el subministrament a la població. 
 
Desena. Qualitat de l’aigua servida 
 
L’aigua subministrada procedent de la xarxa bàsica haurà d’acomplir les 
determinacions contingudes en el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, o normativa 
que el substitueixi, i en el Pla de Vigilància i Control Sanitaris aprovat per 
l’Administració de la Generalitat vigent en cada moment, llevat de la concurrència 
d’algun dels motius dels que s’hi recullen expressament que justifiqui la superació de 
les concentracions màximes admissibles de determinats paràmetres. En aquest 
darrer cas es posarà en coneixement de l’Ajuntament i la Companyia, a més de dur a 
terme les actuacions preceptives davant de l’autoritat sanitària. 
 
Onzena. Mesura dels cabals. Facturació 
 
La mesura dels cabals registrats s’efectuarà amb periodicitat mensual en els 
cabalímetres situats en els punts de mesura determinats en els documents annexos 
3, 4 i 5 del present contracte, tot això sens perjudici del procediment previst en 
l’article 13.2 del Reglament per a la resolució de discrepàncies en les lectures.   
 
L’abonament de les quantitats facturades haurà d’efectuar-se per transferència 
bancària, a 90 dies /data factura. 
 
Els imports facturats un cop estiguin vençuts i no satisfets, esdevindran deutes que 
s’exigiran per escrit a l’Ajuntament i a la Companyia per tal que siguin abonats dins el 
termini improrrogable de 30 dies. En el cas de resultar novament incomplert el nou 
termini atorgat, el deute meritarà automàticament l’interès de demora, aplicant-se a 
tal efecte el previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials o norma que el 
substitueixi o modifiqui.  
 
ATLL podrà reclamar el deute per via judicial junt amb els interessos legals de 
demora que corresponguin, sens perjudici de la resta de mesures que puguin 
adoptar-se de conformitat amb el Reglament. Amb independència de les accions 
judicials que s’emprenguin amb la finalitat d’exigir l’acompliment del deute, ATLL 
podrà procedir a la compensació del deute amb quantitats de qualsevol índole de les 
quals sigui creditora respecte l’Ajuntament.  
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En qualsevol cas, per tal d’exigir el deute vençut ATLL podrà adreçar-se 
indistintament i simultàniament contra la Companyia i l’Ajuntament.  
 
Dotzena. Tarifa del servei  
 
La retribució del servei prestat per ATLL consistirà en una tarifa de servei calculada 
de conformitat amb els preus i conceptes aprovats, amb caràcter general amb 
periodicitat anual, pels òrgans competents.  
 
Tretzena. Assignació pressupostària 
 
L’Ajuntament es compromet a mantenir en el Pressupost de despesa que aprovi 
anualment, una assignació suficient.  
 
La Companyia es compromet a mantenir amb caràcter anual una assignació 
pressupostària suficient per fer front al pagament de les tarifes d’ATLL.  
 
Catorzena. Termini i inici dels efectes  
  
El present contracte té efectes des de la data de la seva formalització, sens perjudici 
de l’eficàcia del Reglament de Servei a partir de l’endemà de la data de la seva 
aprovació, això és, l’u d’octubre de 2008.  
 
El present contracte s’extingirà per les causes assenyalades a l’article 21 del 
Reglament del Servei.  
 
Quinzena. Règim Jurídic i ordre jurisdiccional competent 
 
El present contracte té naturalesa jurídica de dret privat i, en conseqüència, es regirà, 
en tot allò no establert en el mateix o en el Reglament del Servei aprovat pel Consell 
d’Administració d’ATLL de 30 de setembre de 2008, pel dret civil i mercantil.  
 
En conseqüència, l’exigibilitat del compliment del seu contingut, així com els 
conflictes irresolubles que puguin sorgir amb relació als seus efectes o interpretació, 
es sotmetran al coneixement dels jutjats i Tribunals de la Jurisdicció ordinària.  
 
Setzena. Presa de raó de la Mancomunitat 
 
La Mancomunitat intervinent pren coneixement del contingut del present contracte als 
efectes procedents i per raó de les competències que exerceix en relació amb la 
titularitat que ostenta de les instal·lacions d’abastament en alta que configuren 
l’anomenada Artèria Penedès-Garraf, tal com s’expressa en les manifestacions del 
present Contracte.      
 
Dissetena.  Documents que formen part del present contracte  
 
Formen part del present contracte i, per tant, del seu contingut obligacional, els 
següents documents:  
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Annex 1. Reglament del Servei aprovat pel Consell d’Administració d’ATLL el 30 de 
setembre de 2008. 
Annex 2. Esquema hidràulic de la xarxa de distribució en alta al municipi.   
Annex 3. Fitxa relativa al punt d’abastament número 166, formada per 4 fulls.  
Annex 4. Fitxa relativa al punt d’abastament número 167, formada per 4 fulls. 
Annex 5. Fitxa relativa al punt d’abastament número 168, formada per 4 fulls. 
 
I, en prova de conformitat, els compareixents signen el present contracte i annexos 
descrits en tres exemplars originals en el lloc i data indicats en l’encapçalament.  
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí. Tal i com ja es va explicar a la Comisió Informativa i al Consell 
d’Administració de la Companyia d’Aigües... a veure si... 
 
ALCALDE 
 
Esperem un momentet, perquè ara estan moltes persones sortint i hi ha un 
petit... una mica de soroll.   
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Vostès recordaran, sense cap mena de dubte, doncs el greu episodi de 
sequera que va patir el nostre país i durant aquell greu episodi de sequera el 
govern de la Generalitat, per urgència, va aprovar, si se’n recorden, se’n 
recordaran, per Decret d’emergència, doncs la ubicació d’una canonada que 
passa pel nostre terme municipal, una canonada d’alta presió, una canonada 
de 500, que va des del nostre dipòsit de Venca fins a Cubelles, no?  En aquell 
moment que això es va fer per un Decret d’urgència, d’emergència, nosaltres 
ens vam sentar amb els responsables d’ATLL, que són els responsables, en 
definitiva, d’adjudicar les obres, de fer les obres.  Poques al·legacions podíem 
fer, de fet, cap ni una, perquè com era per Decret d’emergència doncs no 
podíem fer massa cosa, però el que sí que vam aconseguir en el seu moment 
és que, aprofitant que es feia aquesta canonada de xarxa en alta, a cost zero 
per a l’Ajuntament, i a cost d’ATLL, ens fessin les dues... els dos ramals que 
connectessin aquesta xarxa amb el dipòsit de Santa Maria de Cubelles i amb el 
dipòsit de la Collada.  De tal manera que això, amb recursos propis, hagués 
estat difícil executar-ho, i d’aquesta manera doncs aprofitant doncs que 
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passaven aquesta canonada per Decret d’emergència, doncs vam aconseguir 
que això es fes, no?  De tal manera que des del mes de juliol doncs tot el 
municipi de Vilanova ja consumeix aigua d’Abrera.  Això no era així abans del 
juliol, que anava a través d’un sistema de pous i bueno, d’altres històries, no?  
Faltava, per això, definir una qüestió important, que és que per a aquesta 
canonada, que repeteixo, aquesta canonada va... surt del nostre dipòsit de 
Venca, però hi ha un tram de canonada de tres quilòmetres que va des del 
dipòsit de Venca fins al dipòsit de la costa, que és propietat municipal, i que per 
tant és la Companyia d’Aigües, tot i que és propietat municipal, és la 
Companyia d’Aigües la que està encara pagant l’amortització del cost 
d’aquesta canonada, no?  Aleshores, clar, per aquesta canonada hi circularà 
aigua que no és per donar servei a Vilanova, sinó a altres municipis, no?  I per 
tant havíem d’acabar de concretar un sistema jurídic, perquè està passant 
aigua per una canonada en alta que és propietat d’un ajuntament, cosa que 
també és una cosa estranya, eh?, també els hi haig de dir, perquè en el nostre 
territori les canonades en alta, les canonades en alta són propietat de la 
Mancomunitat, però aquell tram de tres quilòmetres, des del dipòsit de la cosa 
fins al dipòsit de Venca és de l’ajuntament.  I per tant, calia acabar de concretar 
a veure com ho fèiem, no?  I finalment l’acord que es va arribar amb l’ATLL és 
que l’ATLL el que ens farà serà pagar pel dret d’ús d’aquesta canonada, la 
propietat continuarà sent de l’Ajuntament, però en tot cas el que s’ha estimat 
de cost del dret d’ús és la part que queda per amortitzar de la canonada, que 
són 238.823 euros.  I aquest és l’acord que s’ha arribat.  Un acord que era 
necessari perquè hi havia una situació una mica així jurídica, una mica 
estranya.  I després l’ATLL es posarà d’acord amb la Mancomunitat perquè 
aquest tram d’ús, aquest tram de canonada, passi a dependre de la 
Mancomunitat pel que fa a l’ús, i així quedaria tot unificat i totes les canonades 
en alta serien d’ús de la Mancomunitat.   Espero haver-ho explicat més o 
menys de forma que s’hagués entès.  I si no és així, ho torno a repetir, però si 
us plau no m’ho fagin fer-ho, vull dir... 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí.  Correcta l’explicació, però nosaltres ens abstindrem perquè o bé no érem a 
la Comissió Informativa o bé no ha passat.  M’imagino que sí que deu haver 
passat per Comissió Informativa, però no... 
 
ALCALDE 
 
I pel Consell de l’Aigua. 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

 

 
 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
... i pel Consell de l’Aigua, però no hem pogut seguir amb la precisió. 
 
JUAN LUIS RUIZ 

Sí, sí, però no va venir. 
 
ALCALDE 
 
Hi va haver un canvi de... per desgràcia, un canvi de representant i de la seva 
formació, malauradament i igual no va enganxar... el va enganxar en el canvi, 
diguem-ne, eh?   
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  El nostre grup, des de que es va constituir la 
Companyia l’any 2004, es van crear uns cànons que tenia que pagar la 
Companyia d’Aigües a l’Ajuntament a canvi de les canonades que cedia.  El 
nostre grup, com vostès sabran, sempre hem votat en contra de que es pagués 
aquest cànon, sempre i quan cada vegada que fa una inversió per reparar part 
d’aquesta canonada, o canviar part d’aquesta canonada, va a compte de la 
Companyia d’Aigües.  Aquest any s’han tingut en compte aquests conceptes i 
en el pressupost s’ha rebaixat el cànon.  No obstant, creiem, tal com ha dit el 
senyor Juan Luis Ruiz, aquesta... aquestes 280.000 euros que cobrarà 
l’Ajuntament, creiem que els hauria de cobrar la Companyia d’Aigües, perquè 
resulta que el cost va... el té de pagar la Companyia d’Aigües.  Per lo tant, de 
la mateixa manera que quan la Companyia d’Aigües cada any té de 
pressupostar canonades noves i té d’anar a buscar recursos financiers als 
bancs, a les entitats financieres, perquè no els hi fa l’Ajuntament, creiem que 
aquest diner nosaltres votarem a favor, perquè també ho vam dir a la 
Companyia d’Ai... al Consell d’Administració, però creiem que aquest diner 
hauria de repercutir directament a la Companyia d’Aigües.  No obstant, ho 
tindrem en compte a la propera reunió del finançament de l’any que ve per 
reclamar-ho.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. Senyor Ruiz. 
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JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument.  Sí, té raó, és cert que sempre han reclamat la rebaixa dels 
cànons per part de la Companyia d’Aigües.  Aquest any hem començat i en tot 
cas doncs això ha estat ben vist des del seu punt de vista en el Consell 
d’Administració de l’Aigua.  I l’únic és que, sap què passa?, és que la propietat 
de la canonada és de l’Ajuntament, aleshores el conveni s’ha de fer entre 
Ajuntament i ATLL.  Després, com l’Ajuntament i la Companyia d’Aigües fagin 
o desfagin respecte la qüestió econòmica, és una altra cosa.  Però l’acord, el 
conveni ha de ser entre Ajuntament i ATLL, perquè és l’Ajuntament el propietari 
i així l’ATLL ens ho va demanar.  És a dir, havia de signar amb el propietari de 
la canonada.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  El 
representant de la CUP s’absté i la resta són vots favorables, els grups i el 
govern. 
 
La proposta s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
   Abstenció: CUP (1) 
 

11. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ÀMBIT 
DE LES FINQUES NÚM. 91-93 DE L’AV. EDUARD TOLDRÀ, A 
INSTÀNCIES D’”APLICACIONES ELECTROMECÁNICAS 
GERVALL, SA”.  

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs el punt número 11 és l’aprovació provisional de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de les 
finques 91-93 de l’avinguda Toldrà, a instància de GERVALL. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 27 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació 
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de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard 
Toldrà, a instàncies d’“Aplicaciones Electromecànicas Gervall, SA”, segons 
document redactat per Ricard Font i Marc Pascual, arquitectes, de conformitat 
amb l’informe favorable del Cap del Servei d’Urbanisme. 
 
En compliment de l’article 71.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), i segons figura al 
document tècnic de Modificació, dita aprovació inicial va comportar  dins 
l’àmbit assenyalat en trama al plànol núm. UR05, la suspensió de la tramitació 
de qualssevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències que no 
compleixin amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de 
la proposada, és a dir, que sí es podrien atorgar llicències sempre que 
compleixi amb la totalitat de la normativa actual del PGO i de l’Estudi de detall 
per a l’ordenació de volums que hi ha actualment, i que a la vegada també 
compleixi amb la totalitat de la proposta presentada amb el dit document 
tècnic de modificació. 
 
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
94.1, 83 i Disposició Addicional Setena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de  la Província 
núm. 194, de data 14 d’agost de 2009 i en el Diari de Vilanova de data 14 
d’agost de 2009, així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina 
web municipal.  
Així mateix, s’ha donat compliment al tràmit previst l’art. 94.1.c del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, segons redacció donada pel DL 1/2007, de Mesures 
urgents en matèria urbanística, en quant a la seva notificació a Aplicaciones 
Electromecànicas Gervall, SA, així com a la relació de propietaris durant els 
cinc anys anteriors a l’inici d’aquesta modificació, incorporada en el document 
objecte d’aprovació inicial.  
 
Transcorreguts els terminis d’informació pública i d’audiència als interessats, 
no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
III. Tal i com figura en l’acord d’aprovació inicial, el sol·licitant de la present 
modificació, “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, és propietari i 
desenvolupa la seva activitat a la finca núm. 87-89 de l’Av. Eduard Toldrà, 
havent adquirit les finques contigües núms. 91-93 per a l’ampliació de la seva 
actual activitat, i segons manifesta en la petició i la memòria del document 
presentat en data 20 de juliol de 2009 (Registre d’entrada núm.17669) les 
necessitats d’espai per a l’ampliació projectada, que necessàriament cal 
ubicar en continuïtat amb l’edifici existent, superen la capacitat edificatòria 
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segons el planejament, d’on se’n deriva la demanda d’incrementar 
l’edificabilitat i l’alçada màximes permeses que facin possible l’ampliació. Per 
la seva part, l’informe del Cap d’Urbanisme incorporat a l’expedient i justificatiu 
de l’aprovació inicial acordada, argumentava que en compliment dels articles 
40.2.c, 117.3 i 118 punts 1 i 4, del R.L.U. (Decret 30572006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme), la proposta 
dimensiona la cessió del sòl corresponent al 10% de l’increment de 
l’aprofitament urbanístic, en 57,11 m2st. avaluant-lo econòmicament en 
34.266 €, per tractar-se d’una parcel·la única i indivisible d’acord amb finalitat 
de la pròpia modificació (art. 43.3 de la L.U.). Aquest aspecte de la 
indivisibilitat s’haurà de reflectir expressament en la normativa de la present 
modificació, i en la de l’Estudi de Detall, (punts 1.4.2 i 1.7 de la memòria 
justificativa) agrupant les parcel·les 10-11 i 12.  
 
De tot plegat s’infereix, d’acord amb l’informe tècnic-jurídic adjunt a la present 
aprovació provisional, que la justificació de la present modificació requereix, 
per a la seva adequada materialització, l’agrupació de les referides parcel·les 
10-11 i 12, que es corresponen amb els núms. 91-93 de l’Av. Eduard Toldrà, i 
la simultània agrupació d’aquestes a la finca núm. 87-89 de la mateixa Av. 
Eduard Toldrà, en la qual “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA” 
desenvolupa la seva activitat, conformant d’aquesta manera una finca única i 
indivisible que respongui a les necessitats demandades pel referit peticionari, 
alhora que doni cobertura jurídica a l’increment d’edificabilitat necessari per fer 
possible aquesta ampliació d’activitat, i que és objecte d’aquesta modificació.  
 
Per tal de donar compliment a l’anteriorment dit, cal condicionar l’eficàcia de la 
present aprovació provisional a la necessitat d’incorporar en el document final 
que s’aprovi definitivament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (si s’escau com a text refós), el compromís i l’obligatorietat de 
procedir a l’agrupació de les referides parcel·les 10-11 i 12, que es 
corresponen amb els núms. 91-93 de l’Av. Eduard Toldrà, juntament amb la 
simultània agrupació d’aquestes a la finca núm. 87-89 de la mateixa Av. 
Eduard Toldrà, en la qual “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”. 
 
Aquestes agrupacions s’hauran d’acreditar en el moment d’inici de la 
tramitació del preceptiu Estudi de detall que permeti la materialització de 
l’aprofitament derivat de la present modificació. 
 
IV. Segons el referit informe tècnic-jurídic, tot i que en la sessió ordinària de 
data 27 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment 
la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a 
l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, el document sotmès 
a aquell tràmit també es referia a la Modificació de l’Estudi de Detall a l’àmbit 
de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà. Aquest aspecte, que no va 
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ser motiu d’aquell  acord de Ple i per tant no ho és del present tràmit, ha 
obligat a treure les referències a la Modificació de l’Estudi de Detall 
contingudes al document d’aprovació inicial. Tanmateix és manté la 
prescripció de la posterior redacció de la modificació de l’Estudi de Detall 
vigent a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, i així queda 
reflectit en els apartats 2.2 i 2.4 de la documentació escrita del nou document 
per al tràmit de l’aprovació provisional.  
 
V. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2.c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb els articles 83.1 i 83.3 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
VI. D’acord amb l’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.  
 
VII. Per tot l’exposat, vist l’informe jurídic incorporat a l’expedient, i de 
conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, la 
Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de 
l’av. Eduard Toldrà, a instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, 
SA”, segons document redactat per Ricard Font i Marc Pascual, arquitectes, 
de conformitat amb l’informe tècnic-jurídic favorable incorporat a l’expedient. El 
document incorpora les prescripcions contingudes en dit informe, relatives a la 
posterior redacció de la modificació de l’Estudi de Detall vigent en aquest 
àmbit. 
 
SEGON. Condicionar l’eficàcia de la present aprovació provisional a la 
necessitat d’incorporar en el document final que s’aprovi definitivament per 
part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (si s’escau com a 
text refós), el compromís i l’obligatorietat de procedir a l’agrupació de les 
referides parcel·les 10-11 i 12, que es corresponen amb els núms. 91-93 de 
l’av. Eduard Toldrà, juntament amb la simultània agrupació d’aquestes a la 
finca núm. 87-89 de la mateixa av. Eduard Toldrà, en la qual “Aplicaciones 
Electromecánicas Gervall, SA” desenvolupa la seva activitat, conformant 
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d’aquesta manera una finca única i indivisible que respongui a les necessitats 
demandades pel referit peticionari, alhora que doni cobertura jurídica a 
l’increment d’edificabilitat necessari per fer possible aquesta ampliació 
d’activitat, i que és objecte d’aquesta modificació.  
 
Aquestes agrupacions s’hauran d’acreditar en el moment d’inici de la 
tramitació del preceptiu Estudi de detall que permeti la materialització de 
l’aprofitament derivat de la present modificació.  
 
TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de la Modificació Puntual 
de Pla General d’Ordenació, degudament diligenciat, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78a) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
QUART. Notificar el present acord a “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, 
SA”. 
 

INFORME TÈCNIC – JURÍDIC 
 
 
Assumpte: Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. 
Eduard Toldrà, a instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, segons 
document redactat per Ricard Font i Marc Pascual, arquitectes. 
 
CONSIDERACIONS: 
 
I. En data 27 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va acordar 
aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, a instàncies 
d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, segons document redactat per Ricard 
Font i Marc Pascual, arquitectes, de conformitat amb l’informe favorable del Cap del 
Servei d’Urbanisme. 
 
En compliment de l’article 71.2 del DL 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), i segons figura al document tècnic 
de Modificació, dita aprovació inicial va comportar  dins l’àmbit assenyalat en trama al 
plànol núm. UR05, la suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament 
de totes aquelles llicències que no compleixin amb la totalitat dels paràmetres tant de 
la normativa vigent, com de la proposada, és a dir, que sí es podrien atorgar llicències 
sempre que compleixi amb la totalitat de la normativa actual del PGO i de l’Estudi de 
detall per a l’ordenació de volums que hi ha actualment, i que a la vegada també 
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compleixi amb la totalitat de la proposta presentada amb el dit document tècnic de 
modificació. 
 
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 94.1, 83 i Disposició 
Addicional Setena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord 
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de  la Província núm. 194, de data 14 d’agost 
de 2009 i en el Diari de Vilanova de data 14 d’agost de 2009, així com en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.  

Així mateix, s’ha donat compliment al tràmit previst l’art. 94.1.c del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, segons redacció donada  pel DL 1/2007, de Mesures urgents en 
matèria  urbanística, en quant a la seva notificació a Aplicaciones Electromecánicas 
Gervall, SA, així com a la relació de propietaris durant els cinc anys anteriors a l’inici 
d’aquesta modificació, incorporada en el document objecte d’aprovació inicial.  
 
Transcorreguts els terminis d’informació pública i d’audiència als interessats, no s’ha 
presentat cap al·legació al respecte. 
 
III. Tal i com figura en l’acord d’aprovació inicial, el sol·licitant de la present 
modificació, “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, és propietari i desenvolupa 
la seva activitat a la finca núm. 87-89 de l’av. Eduard Toldrà, havent adquirit les 
finques contigües núms. 91-93 per a l’ampliació de la seva actual activitat, i segons 
manifesta en la petició i la memòria del document presentat en data 20 de juliol de 
2009 (Registre d’entrada núm.17669) les necessitats d’espai per a l’ampliació 
projectada, que necessàriament cal ubicar en continuïtat amb l’edifici existent, 
superen la capacitat edificatòria segons el planejament, d’on se’n deriva la demanda 
d’incrementar l’edificabilitat i l’alçada màximes permeses que facin possible 
l’ampliació. Per la seva part, l’informe del cap d’Urbanisme, incorporat a l’expedient i 
justificatiu de l’aprovació inicial acordada, argumentava que en compliment dels 
articles 40.2.c, 117.3 i 118 punts 1 i 4, del RLU (Decret 30572006 de 18 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme), la proposta dimensiona la cessió 
del sòl corresponent al 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, en 57,11 
m2st. avaluant-lo econòmicament en 34.266 €, per tractar-se d’una parcel·la única i 
indivisible d’acord amb finalitat de la pròpia modificació (art. 43.3 de la LU). Aquest 
aspecte de la indivisibilitat s’haurà de reflectir expressament en la normativa de la 
present modificació, i en la de l’Estudi de Detall, (punts 1.4.2 i 1.7 de la memòria 
justificativa) agrupant les parcel·les 10-11 i 12.  
 
De tot plegat s’infereix, d’acord amb l’informe tècnic-jurídic adjunt a la present 
aprovació provisional, que la justificació de la present modificació requereix, per a la 
seva adequada materialització, l’agrupació de les referides parcel·les 10-11 i 12, que 
es corresponen amb els núms. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, i la simultània agrupació 
d’aquestes a la finca núm. 87-89 de la mateixa av. Eduard Toldrà, en la qual 
“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA” desenvolupa la seva activitat, 
conformant d’aquesta manera una finca única i indivisible que respongui a les 
necessitats demandades pel referit peticionari, alhora que doni cobertura jurídica a 
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l’increment d’edificabilitat necessari per fer possible aquesta ampliació d’activitat, i 
que és objecte d’aquesta modificació.  
 
Per tal de donar compliment a l’anteriorment dit, cal condicionar l’eficàcia de la 
present aprovació provisional a la necessitat d’incorporar en el document final que 
s’aprovi definitivament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(si s’escau com a text refós), el compromís i l’obligatorietat de procedir a l’agrupació 
de les referides parcel·les 10-11 i 12, que es corresponen amb els núms. 91-93 de 
l’av. Eduard Toldrà, juntament amb la simultània agrupació d’aquestes a la finca núm. 
87-89 de la mateixa av. Eduard Toldrà, en la qual “Aplicaciones Electromecánicas 
Gervall, SA”. 
 
Aquestes agrupacions s’hauran d’acreditar en el moment d’inici de la tramitació del 
preceptiu Estudi de detall que permeti la materialització de l’aprofitament derivat de la 
present modificació. 
 
IV. Tot i que en la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament 
va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, el 
document sotmès a aquell tràmit també es referia a la Modificació de l’Estudi de 
Detall a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà. Aquest aspecte, que 
no va ser motiu d’aquell  acord de ple i, per tant, no ho és del present tràmit, ha 
obligat a treure les referències a la Modificació de l’Estudi de Detall contingudes al 
document d’aprovació inicial. Tanmateix és manté la prescripció de la posterior 
redacció de la modificació de l’Estudi de Detall vigent a l’àmbit de les finques núm. 
91-93 de l’av. Eduard Toldrà, i així queda reflectit en els apartats 2.2 i 2.4 de la 
documentació escrita del nou document per al tràmit de l’aprovació provisional.  
 
V. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de 
la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2c) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb 
els articles 83.1 i 83.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
VI. D’acord amb l’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, els tècnics sotasignats INFORMEN FAVORABLEMENT el tràmit 
d’aprovació provisional de la Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, a 
instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”. 
 
Així mateix, es proposa que per part del Ple municipal s’adopti l’acord d’aprovació 
provisional en els següents termes:  
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, a l’àmbit de les finques núm. 91-93 de l’av. 
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Eduard Toldrà, a instàncies d’“Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”, segons 
document redactat per Ricard Font i Marc Pascual, arquitectes. El document 
incorpora les prescripcions contingudes en l’informe tècnic-jurídic que integra 
l’expedient, relatives a la posterior redacció de la modificació de l’Estudi de Detall 
vigent en aquest àmbit. 
 
SEGON. Condicionar l’eficàcia de la present aprovació provisional a la necessitat 
d’incorporar en el document final que s’aprovi definitivament per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona (si s’escau com a text refós), el compromís i 
l’obligatorietat de procedir a l’agrupació de les referides parcel·les 10-11 i 12, que es 
corresponen amb els núms. 91-93 de l’av. Eduard Toldrà, juntament amb la 
simultània agrupació d’aquestes a la finca núm. 87-89 de la mateixa av. Eduard 
Toldrà, en la qual “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA” desenvolupa la seva 
activitat, conformant d’aquesta manera una finca única i indivisible que respongui a 
les necessitats demandades pel referit peticionari, alhora que doni cobertura jurídica 
a l’increment d’edificabilitat necessari per fer possible aquesta ampliació d’activitat, i 
que és objecte d’aquesta modificació.  
 
Aquestes agrupacions s’hauran d’acreditar en el moment d’inici de la tramitació del 
preceptiu Estudi de detall que permeti la materialització de l’aprofitament derivat de la 
present modificació.  
 
TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de la Modificació Puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciat, així com una còpia del dit document en 
suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 78a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol). 
 
QUART. Notificar el present acord a “Aplicaciones Electromecánicas Gervall, SA”. 
 
La qual cosa s’informa, als efectes oportuns. 
 
Vilanova i la Geltrú, 5 de desembre de 2009 
 
 
Camil Queraltó Ventura   Tomás Bonilla Núñez 
Cap de Servei d’Urbanisme                         Lletrat de la Regidoria d’Urbanisme 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Bé, això és un mer tràmit, en el sentit de que això ho vam aprovar per 
unanimitat al Ple... fa un parell de plens, i no hi ha hagut cap al·legació.  Per 
tant, passem a la votació.  Vots a favor?  Es torna a aprovar per unanimitat 
l’aprovació provisional, que la definitiva la fan la Generalitat. 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

12. MOCIÓ DEL PP SOBRE LES OBRES EN ZONES COMERCIALS. 
 
ALCALDE 
 
Passem a les mocions.  La moció del Partit Popular sobre les obres a les 
zones comercials. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Durant el darrer any, han estat moltes les obres a la via pública que s’han 
realitzat, i algunes d’elles continuen realitzant-se a la nostra ciutat. 
 
Òbviament, la realització d’obres a la via pública té una repercussió inicialment 
negativa per als establiments comercials afectats, tot i que amb la millora de 
l’espai urbà és d’esperar una millora. 
 
Tot i això, la situació actual de crisi econòmica provoca una fragilitat addicional 
a molts establiments comercials el que, juntament amb les dificultats 
d’accessibilitat a forces establiments, pot comprometre la viabilitat d’algunes 
d’aquestes activitats comercials. 
 
El mes de desembre, per la proximitat de les festes de Nadal, sol ser un mes 
bo per al comerç, molts dels quals facturen un percentatge molt significatiu de 
les seves vendes, no obstant això el tall de carrers i la realització d’obres pot 
significar que alguns establiments perdin l’oportunitat de vendes que els 
ofereix aquets mes. 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 

“Instar l’equip de Govern municipal a: 
 
Adoptar les mesures necessàries per tal que durant les properes setmanes es 
redueixin al mínim imprescindible les obres i les impactes en carrers de la 
nostra ciutat, en els que hi ha situats establiments comercials.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, en aquesta proposta es recullen dos circumstàncies, una la que 
fa referència a la situació de crisis econòmica i la seva repercusió sobre el 
sector del comerç, i la segona l’allau d’obres que s’han fet en el municipi, no 
només a Vilanova, sinó a molts municipis de Catalunya i d’Espanya, i que 
sense cap mena de dubte, a la llarga, o a mitjà termini, acabaran beneficiant 
també en aquest petit comerç.  El que passa és que en el moment en què 
s’estan realitzant la majoria d’aquestes obres doncs és un moment, com deia 
abans, de situació econòmica delicada i el fet que es realitzin a vegades 
determinades obres en zones on òbviament afecten determinats comerços, el 
que pot és acabar comprometent la viabilitat futura d’aquests establiments 
comercials.  En aquest sentit s’ha manifestat ja la Confederació Espanyola de 
Comerç i també la Confederació Catalana de Comerç, demanant en els 
ajuntaments, inclús específicament, que per a aquestes dates de Nadal, que és 
quan els establiments comercials tenen un volum de facturació més alt en 
comparació amb la resta de l’exercici, que els ajuntaments doncs tinguessin 
aquesta cura especial, aquesta sensibilitat especial envers els establiments 
comercials, de manera que intentessin reduir les afectacions que les obres 
poden tenir envers aquests establiments comercials. 
 
Dit això, també hem de dir que hem de valorar positivament l’esdevenir de les 
obres a la nostra ciutat, que moltes d’aquestes obres s’han acabat 
sortosament, i que per tant són ja molt pocs els comerços que poden estar 
afectats pel desenvolupament d’aquestes obres, però que tot i amb això 
considerem que aquells pocs que queden encara afectats doncs tinguessin 
aquest punt de cura per part de l’administració municipal, en el sentit d’intentar 
afectar-los al menys possible, com a mínim durant aquestes dates. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, anunciar el vot en contra del govern, 
precisament pels motius que ja ha anunciat el senyor Santi Rodríguez, és a dir, 
tot i que podem estar d’acord en el fons de la moció, els esforços que ha fet, 
sobretot l’equip tècnic de l’Ajuntament i tots aquells que han participat doncs en 
tota la programació de les obres, crec que ho hem aconseguit.  Hem intentat 
mimar els comerços, hem entrat en la campanya de Nadal, tenim alguna part 
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de la ciutat en obres, però bueno, els esforços hi han estat i hi seguiran sent.  
Bueno, les obres des de bon començament ja es van intentar programar per tal 
de que minvessin al menys possible el funcionament normal de la nostra ciutat, 
tant l’activitat i la vida civil que hi ha en els nostres carrers, com també des del 
món comercial.  És un sector que s’ha tingut molt en compte des del 
començament, independentment de les Confederacions que s’hagin 
pronunciat.  Nosaltres ens hem adreçat sempre als comerciants de Vilanova, 
hem intentat respectar les seves demandes el que hem pogut, no sempre les 
hem pogut atendre, hem fet les coses el millor que hem pogut, el millor que 
hem sapigut. Sempre es pot millorar, això és evident.  I també en l’àmbit que 
marcava el senyor Rodríguez de la crisis econòmica, home, jo crec que totes 
aquestes intervencions que hem tingut en el centre de la ciutat, d’obres en el 
nostre centre, esperem que en aquests moments nadalencs on hi han 
comerços que la seva facturació doncs s’incrementa en aquesta època, doncs 
puguin facilitar doncs el seu negoci.  Bueno, anunciar el vot contrari. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Santamaría.  El senyor Arrufat? 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Sí, per posicionar el grup de Convergència i Unió a favor d’aquesta moció.  Ha 
dit el regidor que realment hi ha zones en les que obrir, tancar, tornar a obrir, jo 
crec que no s’ha fet del tot el que s’ha pogut.  Si més no, no ha resultat del tot 
bé, per tant no estaria mal una certa generositat per part del govern i dir: 
aturem-nos quinze dies, perquè respirin una mica.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions?  Sí, ara sí, 
perdoneu, disculpin.   
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU i PP (10) 
  Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Abstenció: CUP (1) 
 

13. MOCIÓ DEL PP SOBRE LES INVERSIONS DE LA GENERALITAT. 
 
ALCALDE 
 
La moció sobre les inversions.  Santi.  No, senyor secretari. 
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El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Als pressupostos de la Generalitat per a l’any 2010, que es troben en tràmit 
parlamentari, una vegada més les inversions territorialitzades que contempla 
el projecte de llei de pressupostos per a la nostra ciutat i per a la comarca del 
Garraf, no donen resposta a les necessitats que té plantejades tant la ciutat 
com la comarca. 
 
Si bé la mitjana de les inversions territorialitzades és de 429 € per habitant, la 
previsió d’inversions a la comarca del Garraf és de 37 € per habitant, i a 
Vilanova i la Geltrú de 23 € per habitant. 
 
D’aquesta manera, el Garraf se situa com la darrera comarca de Catalunya en 
la recepció d’inversions per part de la Generalitat de Catalunya, seguida pel 
Pla d’Urgell, que rebrà unes inversions de 130 € per habitant. Aquesta situació 
es ve repetint any rere any, essent aquest any 2010 el pitjor a nivell 
d’inversions. 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 

“Instar l’equip de Govern Municipal a: 
 
PRIMER. Deixar constància del malestar de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú pel tracte discriminatori que rep aquesta ciutat i la comarca del Garraf en 
les inversions territorialitzades del projecte de pressupost per al 2010. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a tenir en consideració les 
necessitats de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf en les inversions 
dels pressupostos de la Generalitat. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord al president del Govern de la Generalitat, al 
conseller d’Economia i finances, i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
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Gràcies.  Bé, una moció d’aquestes característiques, malauradament s’ha 
hagut d’anar repetint al llarg dels anys vàries vegades.  No sempre, alguns 
anys hem hagut de reconèixer, amb alegria, que el govern de la Generalitat 
rectificava de dèficits anteriors i corregia el nivell d’inversions a la nostra 
comarca.  Malauradament aquesta no és la situació que hem de valorar aquest 
any.  Aquest any el nivell d’inversions territorialitzades que es produeixen a la 
comarcal del Garraf i a la nostra ciutat, segurament és de les més baixes de 
molts anys enrera.  Concretament, a la nostra ciutat la inversió és d’1.500.000 
euros, dels quals 1 milió, precisament, tenen per objecte la construcció de l’IES 
de baix a mar, del qual fa una estona ja n’estàvem parlant.  Això, comparat 
amb altres municipis de Catalunya i amb altres comarques de Catalunya, 
doncs suposa un greuge important, concretament la valoració de les inversions 
a la nostra ciutat és de 23 euros per habitant, quan la mitjana de les inversions 
de la Generalitat a Catalunya és de 429 euros.  Fins i tot a la comarca del 
Garraf, la mitjana puja una miqueta, fins a 37 euros per habitant.  Però si ens 
agafem la segona comarca de Catalunya amb un nivell d’inversió més baix, 
ens trobem que és el Pla de l’Urgell, amb 130 euros per habitant.  És a dir, tres 
vegades i mitja més que allò que reben els ciutadans de la comarca del Garraf.  
Per tant, el que... el que demanem, el que volem és, d’alguna manera, aixecar 
la veu contra això que creiem que és un tracte injust del govern de la 
Generalitat cap a la nostra comarca, que és una comarca que requereix 
d’inversions.  Jo crec que una prova evident la tenim avui mateix en la que 
doncs l’Ajuntament ha signat i ha acordat un conveni per tal d’avançar un 
equipament que és necessari a la nostra ciutat i que el govern de la Generalitat 
no ha fet.  No és el primer precedent.  Ja tenim un altre precedent, com va ser 
el CAP de... o ha estat el CAP de l’Eixample de Mar, i per tant entenem que 
aquesta situació no és una situació de rebut, i creiem que cal i és convenient 
que el Ple es manifesti, com ja ho ha fet amb anterioritat, ja ho ha fet en el 
passat per unanimitat, demanant i exigint al govern de la Generalitat.  No 
demanem unes inversions ni que superin la mitjana, ni que estiguin entorn de 
la mitjana, però sí que siguin suficients per dotar la nostra comarca de les 
infraestructures i dels equipaments necessaris i adequats per als nostres 
habitants.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Bé, com vostè diu, senyor Rodríguez, és una moció que la presenta diguéssim 
gairebé cada any, i... que en tot cas no és vostè, ha estat un altre grup de 
l’oposició i.... que hem debatut aquesta moció des de que el govern de la 
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Generalitat s’ha conformat pels actuals partits polítics, i en tot cas mentres 
vostès presenten mocions, les inversions al territori cada vegada són més 
grans.  Per tant, els animo a que continuïn en aquesta línia d’anar presentant 
mocions i el govern de la Generalitat incrementar la inversió al territori, com les 
dades demostren.  Per tant, aquí sí que no m’invento res. 
 
Després una consideració molt ràpida respecte a aquest pacte de finançament 
que vostè abans doncs ha dit que era un pacte de finançament tan dolent per a 
aquest país.  Home, vostè ho ha dit abans, no en aquesta moció, sí, home, 
recordi, durant l’IES.  Quan estàvem parlant de l’IES ha qüestionat el pacte de 
finançament, aquest pacte de finançament que havia de solucionar tots els 
problemes del país, ho ha dit textualment, no?  Home, jo no sé si solucionarà o 
no solucionarà tots els problemes del país, però que anem encaminats a això, 
això estic convençut.  Perquè miri, aquest any, si no hagués sigut per aquest 
pacte de... pel nou pacte de finançament, els ingressos de la Generalitat 
s’haguessin rebaixat un 24%, fruit, evidentment, de l’impacte de la reducció 
dels impostos cedits totalment en un 18%, aproximadament, i també per 
primera vegada, per cert, la davallada dels tributs participats, com l’IRPF i 
l’IVA.  Però tot això ha representat un 24% menys d’ingressos.  Gràcies al nou 
pacte de finançament, ha estat del -9’8%.  Per tant, home, alguna cosa positiva 
tindrà aquest pacte de finançament.  Em refereixo a que hagués baixat un 24% 
amb el model de finançament antic.  Per tant, el nou model de finançament, 
com vostè sap, aportarà 2.613 milions suplementaris.  Dit això, i molt 
ràpidament, sempre acabem en aquests... quan es porten aquestes mocions 
sempre acabem parlant del mateix, no?, és a dir que... i és clar, i vostè ho sap 
molt millor que jo, perquè vostè és parlamentari, que evidentment una cosa són 
les inversions territorialitzades, que no són les úniques inversions que es fan al 
territori, les que estan territorialitzades, vostè sap perfectament que hi han 
altres mecanismes de gestió econòmica, i ho sap.  Clar, és cert, en les 
inversions territorialitzades hi ha em sembla que 1.500.000 euros, 506.000 
euros.  És cert que un milió d’aquests és per l’IES, home, però compti aquelles 
que no estan territorialitzades, compti la part que falta de l’IES, compti la C-15, 
per exemple, les obres de la C-15 des de Vilanova fins a Canyelles, ja són 120 
milions d’euros, només això.  Clar, és a dir, si vostè compta les que estan 
territorialitzades és cert que hi han comarques molt superiors a la comarca del 
Garraf.  Escolti’m, un exemple molt clar és les comarques de l’Ebre, no?  Jo 
que ho he pogut estar mirant aquest matí, una mica per sobre, sí, perquè hi ha 
per exemple, les inversions en carreteres estan territorialitzades, i clar, això fa 
augmentar diguéssim la despesa en aquella comarca d’una manera important.  
En aquest cas no, en aquest cas no està territorialitzat les obres de la C-15.  
Només amb aquests dos exemples ja estem parlant de gairebé 8 milions 
d’euros més.  No digui que no, que sí, home, sap perfectament que sí. I vostè 
ha estat molt prudent, sincerament, quan ha parlat, per exemple parla de les 
inversions territorialitzades, sempre li he dit això, no?, però en tot cas jo el que 
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sí que dic és que a més a més de les territorialitzades hi han aquelles que no 
ho són, hi han aquelles que no ho són, home, i que impacta de gran mesura, té 
un impacte a la nostra ciutat, o no tenen impacte aquestes obres, les 
inversions que fa la Generalitat i que no estan territorialitzades?  Home, 
evidentment que sí.  Però no només a la nostra ciutat, al Garraf també.  L’IES 
de Sant Pere de Ribes, o el CEIP Agnès de Sitges, és clar, aquests no estan 
territoritzat, i la suma d’això se’n va, doncs miri, gairebé són 9 millons d’euros 
més.  I li podria fer la llista, que no ho faré, perquè sincerament no crec que 
sigui aquí ni el moment ni el lloc oportú per fer-ho.  Però saben que quan em 
poso amb les llistes poden ser una mica llargues, no?   
 
Però el que sí que volia, i afirmo i el mateix que he dit abans, és a dir, respecte 
a les dades liquidades, les liquidades, eh?, les reals, les inversions reals, les 
que estan liquidades, home, escolti’m, del 2004 al 2008, una mitjana de 151’87 
euros per habitant.  Del 2004 al 2008, les inversions liquidades, reals, una mitja 
anual, anual, de 20 milions d’euros.  Del 2000 al 2004, això són dades oficials, 
eh?, respecte les liquidacions, torno a repetir, la mitjana anual era de 103’63 
per habitant, euros per habitant.  I la mitjana anual, en termes absoluts, era 
d’11.650.000 euros.  Per tant, repeteixo, vagin fent mocions en contra, 
diguéssim, amb el tractament que ens fa la Generalitat en aquest territori, que 
la Generalitat anirà invertint en major mesura en aquest territori. 
 
Per tant, evidentment, votarem en contra de la moció. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Nosaltres, des del grup de Convergència i Unió, més 
enllà de l’oportunitat d’aquesta moció, nosaltres evidentment compartim el 
contingut que s’hi dóna, eh?  I el senyor Ruiz evidentment ha fet un repàs 
d’inversions no territorialitzades, que sembla que poden millorar doncs la 
inversió per càpita que rebem els vilanovins, o que rebrem els vilanovins i els 
ciutadans del Garraf doncs en el proper pressupost per part de la Generalitat, 
però tot i així hi ha una evidència, i em fa l’efecte que negar-la tampoc seria 
massa convenient doncs que la comarca no rep els diners per part del govern, 
que és evident no estem demanant els diners que ens resolguin tots els dèficits 
i totes les necessitats que tenim en termes d’inversió, però... i això companys 
del seu grup, en altres àmbits, i segurament a micròfon tancat han reconegut 
doncs que han quedat una mica decebuts, perquè les necessitats que el 
govern de la Generalitat, doncs a més a més d’un color doncs idèntic a la 
composició del govern local i comarcal, doncs home, una mica més en compte 
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ens hagués pogut tenir.  Per tant, nosaltres ens sumem, eh?, a la... a la 
demanda que fa el grup Popular i a més a més ho vull fer amb algunes 
exemples, eh?  És evident doncs que la ciutat té necessitats doncs en funció, 
amb relació a la població que creixem, amb relació doncs als nous serveis que 
hem de prestar i que cada vegada doncs més ens demanden els ciutadans.  
Doncs tenim necessitats en equipaments educatius, en equipaments sanitaris, 
en equipaments socials, eh?, que no contemplen aquest pressupost.   
 
Aleshores, la feina que hem fet doncs aquells càrrecs electes del grup en el 
qual jo represento, ha estat una mica poguer llistar el... les principals 
demandes que entenem que poden ser satisfetes pel pressupost del govern de 
la Generalitat i que a més a més responen a les demandes o a les necessitats 
més prioritàries que poden tenir aquest... els ciutadans de Vilanova, i que no 
han sigut fruit només del desgast partidista, sinó fruit fins i tot de mocions 
aprovades en el Ple d’aquest Ajuntament.  Per exemple: la qüestió doncs del 
rescat de peatges i de la gratuïtat del trànsit intracomarcal pel que fa a la C-32, 
entre els habitants doncs de Vilanova ens hem de traslladar a altres localitats 
de la comarca, com és Cubelles, i que encara avui doncs hem de pagar si ho 
fem per la C-32 doncs un cost extra.  O encara rebaixar més doncs el peatge 
doncs de l’autopista C-32 en direcció a Barcelona.  També doncs l’arranjament 
de la carretera de l’Arboç, des de la sortida de l’autopista C-32 fins... passant 
pel càmping i fins a l’entrada doncs al nucli de la ciutat, que també ha estat una 
demanda aprovada majoritàriament per aquest Consistori, per aquest Ple, i que 
tampoc es contempla en el pressupost de l’any 2010.  O la construcció de 
l’accés, doncs en els sentits que avui no existeix, també doncs per agafar i 
sortir de la C-32 en la seva pota sud, en la seva carretera per l’Arboç. 
 
També hem fet aportacions en forma d’esmenes, eh?, en aquest pressupost 
doncs de la Generalitat, i en aquest cas en el Parlament de Catalunya, doncs 
perquè es pugui, doncs, dotar d’una seu física, més enllà de les dugues 
actuals, al Consorci Sanitari del Garraf, o perquè es pugui construir a la ciutat 
doncs un centre d’intervenció integral per a les dones que han patit violència 
de gènere.  Podria també fer un llistat llarg, però com que el senyor Ruiz 
tampoc l’ha fet, jo em limito a assenyalar doncs quatre o cinc demandes que 
des d’aquest grup entenem que poden beneficiar i que són necessàries per als 
vilanovins i per a les vilanovines.   
 
Des d’aquí fem una petició també, doncs és poguer fer una mica de força 
perquè doncs vostès, com ja dic, tenen el mateix color que el govern de la 
Generalitat, per poguer dir: home, algunes demandes sí que hauríem de mirar 
de prioritzar-les a l’hora d’invertir una mica més en la comarca del Garraf.  N’hi 
ha una que a més a més és evident, hi ha unes necessitats sanitàries i 
nosaltres no hem trobat en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
2010, com tampoc van fer pel del 2009 i com tampoc vam sapiguer trobar pel 
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pressupost de la Generalitat del 2008, cap referència a la construcció d’un nou 
hospital, en la qual el senyor alcalde i el partit socialista tanta bandera en van 
fer, ja ben aviat farà tres anys.  Doncs si aquesta és una petició i hi ha una 
coincidència doncs de colors polítics en ambdós governs, com és que tampoc 
està recollida, no?, aquesta demanda.   
 
També fem una nova demanda o una crítica.  La setmana passada ens visitava 
la consellera de Treball, i la nostra comarca, si bé està en un rànquing doncs 
de les menys... de les que menys inversió per càpita rep, sí que està més 
amunt en el rànquing de les que més destrucció d’ocupació produeix.  I ens 
preguntàvem, així també ho fèiem en el Consell Rector de l’IMET, com és que 
Treball ha denegat alguns dels cursos ocupacionals que l’any passat teníem i 
que enguany doncs no podrem comptar a Vilanova i la Geltrú, i que 
l’Ajuntament doncs, per tant, s’ha hagut d’espavilar a poguer resoldre.  
Etcètera, etcètera.   
 
I per acabar, i crec que no és una cosa que hagués de fer referència en 
aquesta moció, però ja que ha sortit en el debat, quan vostès fan referència en 
el nou acord de finançament, és evident que el grup de Convergència i Unió no 
va estar d’acord quan es va produir aquest debat en seu parlamentària.  Hi ha 
una xifra que és senzilla i que ho il·lustra força, força bé, és a dir, només amb 
l’apujada d’impostos que aprovarà, que ha aprovat i que tirarà endavant el 
govern de l’Estat espanyol per a l’any 2010, que suposarà doncs més de 300 
euros per habitant a Catalunya, els ingressos que significaran aquest 2010 
producte d’aquest nou acord de finançament, ni tan sols arribaran a aquests 
200... en aquests 300 i escaig euros per càpita, seran inferiors als 300.  Per 
tant, no ens servirà ni tan sols per poguer fer front a l’apujada d’impostos que 
de la butxaca haurem de pagar cada ciutadà, eh?  Per tant, és per tot això que 
donem doncs evidentment ple suport en la moció presentada pel grup Popular i 
ens agradaria doncs que les persones que a més a més doncs d’aquest 
Ajuntament teniu responsabilitats en altres àmbits en els que podem fer pinya 
com a territori, més enllà de colors polítics, per assolir doncs inversions a la 
nostra ciutat, ens agradaria doncs, si convé sumar amb vostès poder-ho fer 
perquè això es pugui produir.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz, ai, Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde, l’he entès, l’he entès perfectament.  Tres, tres coses.  
Tampoc no és necessari fer ni llistes exhaustives, però sí tres comentaris.  Diu: 
escolti’m, és que en els pressupostos hi han altres conceptes que no s’inclouen 
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en les inversions territorialitzades.  Evidentment.  Ah, això només passa a la 
comarca del Garraf?  Clar, perquè és que igual només ens passa a nosaltres, a 
la resta de comarques no.  A la comarca del Garraf és a l’únic puesto on 
passa.  No, aquesta no és una excusa que ens serveixi, senyor Ruiz, perquè 
tampoc em dóna la impresió que no és una cosa que passi a gaires 
ajuntaments, que els ajuntaments hagin d’avançar inversions a compte de la 
Generalitat, tenint en compte que la Generalitat té un pressupost de 39.000 
milions d’euros i aquest ajuntament, entre empreses i ajuntament deu estar al 
voltant dels 100 milions d’euros.  Ens dóna la impresió de que no és, no és 
massa normal que es donin aquestes circumstàncies.  I quan jo em referia al 
finançament m’hi referia en aquest sentit.  Vull dir, estem aprovant un conveni 
pel qual l’Ajuntament d’alguna manera avança uns recursos al govern de la 
Generalitat per fer uns equipaments, quina obligació és del govern de la 
Generalitat, perquè no té prou recursos el govern de la Generalitat.  Escolti’m, 
ens sembla que això és una mica kafkià, per no dir una altra expresió.  Però jo 
crec que la clau de tot l’ha dit vostè.  Miri, si per nosaltres serveix que el fet de 
presentar aquestes mocions l’any següent s’incrementen les inversions, ho 
donarem per ben empleada, ni que vostès la votin en contra.  Els hi vull 
recordar que això en el passat ha estat així, hi hagin votat vostès a favor o en 
contra, ens és indiferent.  Si això ha servit per millorar les inversions del govern 
de la Generalitat a la nostra ciutat, tant de bo, tant de bo, i no haurem perdut 
absolutament res.  I vostè em deia: escolti’m, aquestes mocions algun altre 
grup les presentava.  Sí, se’n recorda quin?  El seu, el Partit Socialista.  I a 
més a més en una altra època.  No, no, senyor Ruiz, a més a més en una altra 
època, en l’època en què fent falta a la nostra ciutat una llar d’infants, un 
govern municipal del Partit Socialista renunciava a presentar un projecte al 
govern de la Generalitat dient que si volien una llar d’infants a Vilanova, que la 
paguessin ells.  Com han canviat les coses!  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, cert, tots hem fet mocions d’aquest tipus, només faltaria, eh?  No, jo, molt 
breument, home, senyor Figueras, per no fer la llista... no ha volgut fer la llista, 
però déu n’hi do, eh?, li ha sortit una... una bona llista.  No, jo no ho faré, jo no 
ho faré perquè clar, podia aquí dir totes les inversions que ha fet la Generalitat 
en els últims anys, i començaria amb les escoles, amb la Plataforma, amb el 
CAP, amb l’IES, amb la C-15, i seguiria i seguiria i em sembla que és totalment 
innecessari, no?  Però sí que hi ha una cosa que sí que m’agradaria contestar-
li, el tema dels peatges i de la carretera de l’Arboç.  Home, sí, és cert que hi 
han dèficits, que hi han... però home, cadascú lo seu, és a dir, també hi ha uns 
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dèficits que són herència del passat, no?  I molts d’aquests doncs evidentment 
són... precisament són d’aquests.  Tampoc pretenem ara que el govern tot allò 
que no es va fer en 23 anys es fagi en 6 o 7 anys, no?  Tot, tot té el seu procés 
i com els dèficits històrics doncs són molts, doncs costa, costa redreçar la 
situació.   
 
I respecte a l’hospital, i ha fet referència al PSC, jo com a portaveu del grup 
municipal socialista i primer secretari del Partit dels Socialistes de Vilanova, 
ens reafirmem en allò que diu el nostre programa electoral, que és que 
nosaltres seguirem treballant per aconseguir allò que és just i necessari per a 
aquesta ciutat.  Queda un any i mig per a les eleccions.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Jo només una breu al·lusió, eh?  Senyor Ruiz, el discurs de que fa 23 anys, és 
a dir, hi han estat casi 8 anys al govern, eh?, i el discurs de 23 anys la gent ja 
se’l comença a no creure, eh?  És a dir, ja no fa falta seguir-se excusant en és 
que els d’abans, eh?, els d’abans.  Es van deixar de fer coses, però n’hi ha 
moltes doncs que vostès també se les estan deixant de fer.  I en referència 
doncs a la proposta aquesta electoral del nou hospital, jo confio i desitjo, i a 
més a més li oferim el nostre suport, perquè en l’any i mig que queda, vostès 
puguin exercir la presió suficient, perquè per exemple en el pressupost de la 
Generalitat de l’any 2011 contempli una partida que digui: nou hospital a 
Vilanova i la Geltrú.  Aquí ens hi trobarà.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Si em permet, però, perquè ha fet una referència al passat, no?, i també per 
matitsar, eh?, nosaltres no... quan el senyor Ruiz estava dient això no feia 
referència a tot, sinó a la carretera que ens porta a una entrada de l’autopista 
que, governant vostès, van signar que només anava direcció Tarragona i no 
direcció Barcelona.  I que això està concessionat d’aquesta forma i que per 
canviar-ho cal indemnitzar quantiosament a l’empresa concessionària.  Doncs 
si ho coneixen, sabrà, compartirà amb mi, que hi ha vegades que és veritat.  
Que hi ha dèficits del passat que es poden arreglar i dèficits dels passats que 
no.  Per exemple, es pot arreglar que en aquesta ciutat durant molts anys hi ha 
hagut més oferta... més demanda de places de P3 que oferta, i gràcies a que 
s’han fet noves escoles a la ciutat ara hi ha més places ofertades de P3 que 
demandades, de forma que els nanos poden anar en aules de 25, que els 
nanos poden triar millor la seva escola i que l’aglomeració doncs és menor.  
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Això és coses que es poden recuperar del passat, però quan hi ha una 
concessió adjudicada, sotmesa a una condició, requereix d’uns recursos 
multimillonaris per canviar-ho, que és molt fàcil dir, després d’haver deixat el 
govern, ara els que vinguin que ho paguin i deixin de fer altres coses per 
compensar aquesta mala adjudicació que es va fer en el seu moment i que els 
tribunals van jutjar i van sentenciar que estava mal feta. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Decau. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PP i CUP (11) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
 

14. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA PROTECCIÓ DEL MOLÍ DE MAR. 
 
ALCALDE 
 
I passem a la moció número 14, del grup de Convergència, sobre la protecció 
del Molí de Mar. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que aquest monument és d’especial importància per la seva singularitat a 
l’àmbit mediterrani. 
 
Atès que la seva conservació i preservació pot estar en perill en la situació 
actual. 
 
Atès que està situat en una zona d’especial facilitat d’accés i d’acampada. 
 
Atès que també cal preservar la llibertat d’accés a la zona, per ser un paratge 
d’especial valor per als col·lectius de caravàning i per a la ciutadania, en 
general. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió demanem al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Demanar que s’elabori una proposta de preservació d’aquest 
monument, que asseguri la seva conservació i, alhora, l’actual llibertat d’accés 
a la zona. 
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SEGON. Demanar que dita proposta sigui debatuda i, si escau, aprovada per 
la Comissió de Patrimoni de la ciutat. 
 
TERCER. Demanar que les mesures correctores s’implantin en un termini no 
superior als tres mesos.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, Ariadna, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies, gràcies alcalde.  Bé, en primer lloc vull dir que presento jo aquesta 
moció, però que s’ha redactat conjuntament amb el Josep Ibars i, per tant, 
també la podria presentar ell mateix, eh?, però vaja... m’ha tocat fer-ho a mi.  
Aquesta moció què demana?  Doncs demana que aquest monument, que és 
un monument singular a l’àmbit del Mediterrani, sigui protegit.  Actualment no 
té cap, diguem-ne, element que preservi que no s’hi pugui posar ningú a sota, 
que ningú pugui fer-hi algun tipo de... diguem-ne, de malifeta.  I, de fet, és 
bastant sovint que es veu gent que inclús acampa, o que fa paelles, o que 
utilitza el monument per motius varis.  Quina és la voluntat de la moció?  Doncs 
d’alguna manera intentar preservar que això no pugui mantenir-se durant molt 
més temps, donat que finalment ens podem trobar doncs que el monument es 
vagi, es vagi fent malbé.   
 
El govern ha presentat una transacció, que bàsicament diu d’alguna manera el 
mateix que diem nosaltres, però d’alguna forma inclou un element, que és la 
inclusió d’aquest monument dins del Pla de Catàleg.  Nosaltres creiem que el 
grup d’experts de la Diputació de Barcelona, i amb gent d’aquí de la ciutat que 
està treballant des de fa alguns mesos sobre aquest Pla, probablement l’ha 
d’incloure necessàriament.  Per tant, ho podem deixar dit, però crec que els 
experts ja sabran que doncs aquest monument efectivament ha d’anar-hi allà, 
no? 
 
Per altra banda, sí que em sembla interessant aprofitar, si des del Ministeri de 
Costes hi ha alguna voluntat de treballar sobre això, aprofitar quansevol 
benentesa per incloure aquesta moció, enviar aquesta moció a qui calgui, a qui 
correspongui, i si podem presentar l’opció que des de l’Ajuntament considerem 
més oportuna.  És a dir, que no ens fagin la feina, perquè sinó després si no 
ens agrada és més difícil modificar-la que no pas si nosaltres la presentem.  De 
fet, és totalment la filosofia que ja tenia la moció. 
 
L’únic punt on no ens trobem és en el tercer, perquè jo demano un temps, no?, 
un màxim de temps per tractar de desenvolupar això.  Jo us deia tres mesos, ja 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

sé que és exigent, i si més no, en pro de l’aprovació no la demanarem aquesta 
condició, però sí que m’agradaria deixar dit en el Ple que seria bo, seria molt 
bo que abans de l’estiu hi hagués algun tipo de solució, perquè és a l’estiu on 
es fan algunes acampades, alguns festivals, on hi va molta gent, i jo he vist allà 
de l’ordre de 15, 30 tendes de campana... de campanya, fent paelles a sota, 
no?, i per tant crec que no seria bo que això es vagi repetint.  M’alegra que 
tinguin èxit aquests festivals, però home, seria una pena que per culpa d’això 
doncs es malmetés aquest monument.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Bueno, és que em sembla que més o menys ja ha dit el que ha dit.  
Hi ha la transacció i endavant. 
 
XAVIER OLLER 
 
No, no, si em permet, senyor alcalde, jo només per afegir... bueno, havíem 
interpretat la preocupació doncs pel manteniment d’aquest monument.  En la 
proposta de la transaccional anem una mica més enllà de les actuacions 
puntuals doncs per a la protecció del monument, de l’ús quotidià de la platja.  
És a dir, aquest monument, a data d’avui, no està inclòs en el nou Pla de 
Catàleg, perdoneu, en el Pla de Catàleg vigent.  No el tenim inclòs.  Per lo tant, 
la seguretat jurídica de la preservació d’aquest monument doncs no el tenim 
garantit, tot i que evidentment l’Ajuntament, en el moment en què el Ministeri 
de Costes o l’autoritat competent presenti una proposta d’actuació, hi estaríem 
a sobre.  El que proposem amb aquesta transaccional és preservar, o sigui, 
garantir els drets jurídics d’aquest monument i donar-li ja una seguretat jurídica 
intemporal, incloure-ho en l’inventari que s’està redactant, que està inclòs, per 
tant no suposa cap esforç que no estigui ja executat, però en el Pla de Catàleg 
que encarregarem a partir de l’any que ve, doncs definir el grau de protecció 
que volem d’aquest element, definir l’àrea de protecció, que això és molt 
important, i d’aquesta manera també ja vetllar que qualsevol actuació d’altres 
administracions llunyanes de Vilanova doncs tinguin clar que el monument ha 
d’estar protegit.  Només era per aclarir aquest tema. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció amb la transacció?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
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“PRIMER. Incloure el Molí de Mar dins l’Inventari que s’està redactant per a la 
redacció del nou Pla de Catàleg, per tal de garantir la seva preservació i 
analitzar les possibilitats projectuals del seu entorn. 
 
SEGON. Atès que aquest monument es troba en zona de domini públic, 
traslladar al Ministerio de Costas la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de preservar aquest monument i d’incloure la seva preservació i 
integració en possibles actuacions de reordenació de la zona.” 

 
  15. MOCIÓ DE LA CUP PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN 

REGLAMENT D’HABITATGES DESOCUPATS. 
 
ALCALDE 
 
I passem a la moció número 15, que és la moció de la CUP per al 
desenvolupament d’un reglament d’habitatges desocupats. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Des de la CUP de Vilanova expressem la nostra preocupació per la gran 
quantitat de pisos buits que hi ha a la ciutat i que provoquen que la ciutat creixi 
de manera artificial, ja que es desenvolupen noves zones urbanístiques 
mentre hi ha barris consolidats amb un alt nombre de pisos desocupats. 
Aquest fet també provoca que hi hagi una baixa oferta de pisos de lloguer, el 
que provoca un augment en els preus dels lloguers dels pisos degut a l’alta 
demanda que hi ha a Vilanova d’aquest tipus de pisos. La quantitat exacta 
d’habitatges buits no és conegut, tot i que hi ha alguns estudis amb resultats 
força discutibles. Aquesta situació esperem que se solucioni amb l’elaboració 
del Pla Local de l’Habitatge. 
 
Des de la CUP creiem que des de l’Ajuntament s’ha de fer tot allò que estigui 
a les seves mans per intentar revertir aquesta situació, i en aquest sentit 
creiem que la creació de la borsa de pisos de lloguer social ha estat una bona 
iniciativa que ha engegat enguany aquest ajuntament. Tot i així, creiem que 
s’ha d’incentivar més la sortida dels habitatges buits cap al mercat de lloguer, 
arribant a aplicar recàrrecs  en l’Impost sobre Béns Immobles a aquelles 
persones que són propietaris de pisos desocupats a la vila. De fet, això ja està 
recollit en les Ordenances Fiscals vigents actualment, en l’article 7è de l’IBI, 
on hi diu textualment: 
 
 “S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles 
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que 
compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament per 
desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.” 
 
Però, tot i aquest punt de les ordenances fiscals, des de l’Ajuntament no s’ha 
desenvolupat cap reglament que estableixi clarament que es considera un 
immoble desocupat, de manera que no es pot aplicar aquesta mesura.  
 
Per tot això, la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú l'adopció de l’acord 
següent: 
 
“Que l’Ajuntament desenvolupi un reglament d’habitatges desocupats que 
permeti definir exactament què es considera un immoble desocupat amb 
caràcter permanent, per tal de poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI d’aquells 
habitatges que siguin considerats immobles desocupats amb caràcter 
permanent, en el pagament de l’IBI del 2011.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, aquesta moció surt a partir del treball que ha fet la Candidatura sobre 
l’estudi de les Ordenances Fiscals.  Justament ja es va reivindicar l’any passat, 
el regidor l’Eduard Pinilla ja en va parlar i ho va posar com a condició, i 
enguany ho presentem com a moció.  Pensem que sense presses, amb 
tranquil·litat, parlant-ho i mesurant bé els termes i les condicions del reglament, 
Vilanova, el municipi de Vilanova hauria de dotar-se d’un reglament... us ho 
explico a vosaltres? 
 
ALCALDE 
 
No, no, en els qui estàvem escoltant, per favor segueixi’ns-ho explicant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però si estàveu tots parlant...  
 
ALCALDE 
 
Jo no. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
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Bé, doncs dotar-se... li caldria a Vilanova dotar-se d’un reglament que 
desenvolupi aquell punt que està inclòs en les Ordenances Fiscals, però que 
requereix d’un reglament per ser aplicat, que és la possibilitat de recarregar, 
dic que està inclòs a les Ordenances Fiscals, hi ha la possibilitat a la Llei, però 
a les nostres Ordenances Fiscals ja apareix com un punt acceptat, diguéssim, 
però que requereix d’un reglament per desenvolupar-se, i és el següent: que es 
pugui taxar amb un 50% més d’IBI aquells habitatges amb caràcter de 
desocupats permanents, se’ls hi diu, cosa que és el que posa les dificultats, 
poder determinar quins són els habitatges desocupats amb caràcter permanent 
-això és la frase correcta, amb caràcter permanent- de quins no ho són.  Per 
això nosaltres demanem i acceptem que es faci amb tranquil·litat, que es faci 
bé, que es miri molt, que es prenguin altres exemples i altres ajuntaments, com 
el de Sant Celoni, que ho han aconseguit tirar endavant i ho estan aplicant, a 
poc a poc, ho estan aplicant a poc a poc, ho estan aplicant primer amb 
mesures preventives, doncs sense cobrar, primer fent les proves, etc., per 
veure com surt, però que creiem que amb la dificultat d’accés a l’habitatge que 
hi ha en el nostre país, i que ha estat una qüestió social doncs important als 
darrers anys, i ho serà i ho continuarà sent als propers anys, és important 
dotar-se d’aquest reglament per poder taxar i, per tant, fer una lleugera pressió 
sobre aquella gent que té habitatges desocupats amb caràcter permanent, és a 
dir, no estan ni al mercat, ni estan en lloguer, ni estan buits, ni s’utilitzen ni tan 
sols per anar de vacances, sinó que estan simplement buits.  Doncs molt 
probablement, no sempre, però molt probablement doncs com a inversions 
fetes d’aquella persona, ja sigui per especular o per tenir els diners guardats en 
una inversió, però que amb aquesta mesura s’incentivaria la seva sortida al 
mercat i, esperem, la seva sortida al mercat de lloguer, que és el que realment 
ara, després d’aquest boom immobiliari que hi ha hagut i després la seva 
fallida, és el que realment cal que hi hagi, mercat de lloguer. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Oller.  
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, per posicionar el govern.  La moció la votarem en 
contra però m’agradaria explicar els motius.  És a dir, quan jo he llegit la moció 
estem plenament d’acord amb l’exposició de motius, és a dir, segurament no hi 
ha ni un dels punts que discrepem, però si ens centrem en l’acord que, de fet, 
és el que aprovem, intentaré explicar-me.  Diu: que l’Ajuntament desenvolupi 
un reglament d’habitatges desocupats que permeti definir exactament què es 
considera.  El senyor Arrufat ho ha dit, això, aquest treball és fruit doncs de 
l’anàlisi de les Ordenances Fiscals, en el que la nostra Ordenança, la de 
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l’Ajuntament, ja permet doncs gravar l’IBI en els habitatges desocupats, però si 
ens fixem, fa referència a un Reial Decret Legislatiu de l’any 2004, i cal dir que 
del 2004 a avui doncs han passat algunes coses, des del govern de la 
Generalitat, que parlen doncs del dret de l’accés a l’habitatge.  Estem parlant 
de la Llei pel... doncs pel dret a l’habitatge.   
 
És el primer cop que en una llei es defineix el que s’entén com a habitatge buit, 
i llegeixo textualment: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense 
causa justificada, per un termini de més de dos anys.  Per lo tant, ja tenim una 
definició legislativa que ens permet agafar un punt de referència sobre el qual 
començar a treballar.  Ho dic per... i acte seguit, en el segon punt diu: “per tal 
de poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI d’aquells habitatges que siguin 
considerats immobles desocupats amb caràcter permanent”, també vull dir que 
la pròpia Llei pel dret a l’habitatge, en una disposició addicional quarta, doncs 
s’obliga al propi govern de la Generalitat a impulsar les actuacions necessàries 
perquè el govern de l’Estat aprovi el reglament que permeti fer efectiva la 
disposició de la Llei de l’Estat, reguladora de les hisendes locals, pel que fa a 
l’establiment per als ajuntaments d’un possible recàrrec de l’Impost sobre Béns 
Immobles sobre els habitatges buits, o permanentment desocupats.  Per què 
explico això?  Perquè l’acord que es proposa en la moció ens bateja d’unes 
competències que entenem que l’Ajuntament no les tenim, la definició 
d’habitatge buit la tenim, la Llei pel dret a l’habitatge ho diu, i el fet de que la 
nostra Ordenança ens permeti aplicar aquest recàrrec del 50% sobre l’IBI, ho 
tenim posat perquè en qualsevol moment, quan es desplegui el reglament de la 
Llei de les hisendes locals, doncs poder-ho posar en pràctica.   
 
No hem d’oblidar les competències, les competències de la Generalitat 
respecte a les polítiques d’habitatge, tenim la Llei pel dret a l’habitatge, que per 
primera vegada hi ha la definició de l’habitatge buit; s’està treballant el Pla 
Territorial Sectorial de l’habitatge, on es parlarà de les obligacions i de les 
quantificacions dels habitatges buits que hi han en cada municipi; i evidentment 
es preveuen les actuacions per evitar la desocupació i d’altres i estableix, a 
més, la potestat de les de caràcter fiscal.  Però no oblidem que també 
l’Ajuntament té unes obligacions, unes obligacions en polítiques d’habitatge, 
que jo crec que el document que estem treballant i que haurem de treballar 
entre tots, que és el document, el full de ruta que haurem d’establir les 
polítiques d’habitatge al nostre Ajuntament, serà el Pla Local de l’Habitatge.  I 
aquest serà el document, en el que estem treballant ja, per intentar identificar 
els habitatges buits que tenim a la ciutat.  És un treball amb molta dificultat 
tècnica, molta, i de fet els resultats fiables al 100% no ho són.  Quins sistemes 
agafen altres ajuntaments i altres llocs per definir, o per intentar localitzar els 
habitatges buits?  El consum de l’aigua.  S’estableix que es considera doncs 
que un habitatge amb un consum d’aigua inferior a 5 m3 a l’any es pot 
considerar que no té un consum mínim i, per tant, està desocupat.  Clar, 
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aquest és un punt de partida, és un punt de referència, però tampoc tenim la 
garantia de que tinguem un inventari de tot el nostre parc buit d’habitatges 
sobre un paper.  Per què?  Perquè tenim un 35 o un 40% del sistema de 
subministrament d’aigua amb aforament.  No sé si vaig bé... per lo tant, aquest 
sistema d’aforament no ens permet detectar els consums mínims d’aigua.  Ho 
dic perquè s’estan fent aproximacions, s’estan fent estudis, intentarem 
intentar... o sigui, tenir localitzats els habitatges buits, amb un objectiu, doncs 
posar-los en el mercat de lloguer, i amb això, l’Ajuntament –i la moció ho diu 
també en el seu... en l’exposició de motius-, la borsa de mediació social 
d’habitatge.   
 
Bé, per acabar, és un tema... o sigui, per a mi és tant una moció que barreja 
temes fiscals i temes d’accés a l’habitatge, i en tot cas doncs deixar clar el 
posicionament del govern, no per l’exposició de motius, sinó per l’acord que es 
proposa.  Gràcies. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Home, barreja temes fiscals i temes d’accés a l’habitatge com totes les 
polítiques socials, no?, imagino, o com totes... és evident.  No, no ho acabem 
d’entendre, eh?, bueno almenys jo no ho entenc el per què es vota en contra.  
Imagino, no sé, vull dir, el govern tripartit a la Generalitat jo no sé si continuarà 
governant o no, però en tot cas ens deixarà moltes lleis, no?, grans lectures, 
però nosaltres ens quedem, de moment, sense reglament, perquè no s’aprova 
aquí i no es desenvoluparà, i la confiança en que en el futur es desenvolupi i es 
tiri endavant des de la Generalitat és relativa i porta anys, etc., i portarà anys.  
Jo crec que... estic decepcionat perquè no s’hagi acceptat posar-nos a treballar 
plegats per desenvolupar i servir de base, d’exemple, de prova pilot, de com se 
li vulgui dir, justament per ajudar, si cal, al desenvolupament d’aquesta Llei del 
dret a l’accés a l’habitatge.  I res més.  No acabo d’entendre les raons per les 
quals no es vota a favor. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, simplement per posicionar el nostre grup.  Votarem en contra de la moció, 
radicalment diferent del perquè ho vota el govern.  Perquè evidentment 
nosaltres no vam votar a favor de la Llei de l’habitatge que es va plantejar al 
Parlament, i no tampoc pel contingut de la moció, que podríem estar d’acord 
amb el desenvolupament del reglament estrictament, però sí perquè no 
considerem, tot i que ho recullin les nostres Ordenances, que el millor sigui un 
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recàrrec impositiu sobre la desocupació, sinó que creiem més en l’incentiu del 
lloguer o de buscar que aquests habitatges puguin sortir al mercat de lloguer, i 
no pas amb una mesura impositiva com la que planteja la moció.  En tot cas sí 
que crec que seria bo que en l’apartat del reglament, en un moment o un altre, 
ens hi poséssim a treballar. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Xavier Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Bueno, jo, només per aclarir.  Potser m’he liat massa en l’explicació.  És a dir, 
el reglament, el que jo entenc que fa referència la moció és un reglament que 
no té... no és competent per desenvolupar, és un reglament sobre una llei, la 
d’hisendes locals, que està feta per l’Estat espanyol, i per lo tant nosaltres, 
competències per reglamentar una Llei estatal no en tenim.  Bàsicament 
aquest és el motiu.  Jo he dit, he començat dient que entenem l’exposició de 
motius de la moció.  Estem totalment d’acord.  Crec que treballem en la 
mateixa línia, hi estem treballant, però la materialització de l’acord és el que no 
podem, bueno, el que no podem votar a favor. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  Vots en contra?  Decau i passem al 
punt número... decau amb els vots favorable de la CUP i el vot contrari de la 
resta de grups. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CUP (1) 
  Vots en contra: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23)  

 
  16. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’IMPULS A LA CREACIÓ DE 

L’OBSERVATORI DEL PORT. 
 
ALCALDE 
 
I el número 16, que és la moció de la CUP per a l’impuls de la creació de 
l’Observatori del Port. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
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Vilanova i la Geltrú té el tercer port en importància del Principat de Catalunya, 
després dels de Barcelona i Tarragona. Per qüestió de competències, el Port 
de Vilanova és gestionat des de Barcelona per l'ens autònom Ports de la 
Generalitat. No osbtant això,  el Port i el seu entorn és de vital importància i 
està històricament lligat a la nostra ciutat i al seu esdevenir. 
 
Malauradament, Vilanova i el Port no tenen, avui per avui, cap espai de 
trobada i seguiment que permeti una relació fluïda i constant entre els agents 
d'una banda i l'altra, com fou en el seu dia el Consell Municipal del Port. Cal 
que Vilanova i la Geltrú deixi de girar l'esquena al Port i hi estableixi canals de 
connivència, relació i complicitat al nivell que el tercer Port del Principat es 
mereix. Cal que, a més, l'Ajuntament sigui motor impulsor d'una major 
coordinació amb Ports de la Generalitat, com  per exemple evitar episodis de 
desinformació com el del vaixell draga del passat estiu, o la projectada 
ampliació amb les distribucions d’espais contemplades en el Pla Especial.  
 
El potencial del Port és un actiu per a la ciutat que no és pot ignorar i que, com 
a tal,  ens comporta el dret i el deure de ocupar-nos i preocupar-nos de la 
seva bona marxa i subsegüents beneficis públics. 
 
Per tot això, la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú l'adopció dels 
següents acords: 
 
 “1.  Que, en el termini de tres mesos, l'Ajuntament elabori una proposta 

d'organització, funcions i membres d'un Observatori del Port. 
 
  2.  Que l'Ajuntament es reuneixi amb els agents implicats per a l'elaboració 

d'aquesta proposta d'Observatori del Port, principalment Ports de la 
Generalitat, Confraria de Pescadors,  ADEG, Associacions de Veïns de 
Vilanova i la Geltrú, grups municipals i altres entitats interessades.” 

 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, aquesta moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular, que no és la 
primera que presentem amb relació al port i a la seva activitat econòmica, vol 
donar un impuls a un organisme que ja s’ha parlat, que s’ha de crear, o que ja 
s’ha parlat que es vol crear, vull dir, ja s’ha proposat en diverses instàncies que 
hauria de crear-se un mecanisme, un espai de trobada entre els diferents 
agents de la ciutat i del port per crear, justament, un canal de comuncació, 
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d’informació, de treball conjunt al voltant del port.  Pensem que Vilanova –i no 
és una sensació que creiem només nostra, sinó de diferents... de bona part de 
la població-, que Vilanova viu d’esquenes al port, o el port viu d’esquenes a 
Vilanova, o com li vulguem dir, però que hi ha... no, no hi ha una relació fluïda 
entre el port i la ciutat, i no parlo d’administració només, o en aquest cas no 
parlava d’administració, també de població i de societat, però d’administració 
també.  El darrer cas va ser aquest estiu, amb la desinformació que es va 
provocar al voltant del vaixell draga que movia terres amunt i avall, i que hi va 
haver una desinformació, no es va informar convenientment als pescadors, als 
usuaris, etc., i per tant proposem que es creï, bueno, proposem que s’impulsi, 
s’avanci en la creació d’aquest Observatori del Port, amb la participació dels 
agents que siguin els que... 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Martorell.  
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, aquesta moció que demana la creació de 
l’Observatori del Port... aviam, jo me l’he llegit de dalt a baix, evidentment, 
perquè quan parlem de temes de port doncs estic... faig el seguiment i sobretot 
perquè hi ha un document urbanístic que depèn de la Regidoria, va dependre 
en el seu dia i que, per tant, el seu desenvolupament en depèn, que és el Pla 
Especial del Port i, per tant, doncs per fases i per moments doncs es va 
desenvolupant i en vaig fent el seguiment, i m’he mirat la moció i la veritat és 
que li trobo a faltar, li trobo a faltar coses.  Parlem d’un Observatori, parlem 
d’una... d’una plataforma, un espai de debat, però no sabem... no es diu massa 
ben bé amb quin objectiu.  Es parla, això sí, de que estem d’esquena al port, o 
que el port està d’esquena a la ciutat, i que nosaltres no estem ben coordinats.  
I a més a més se’ns demana que establim canals de connivència amb el port, 
amb la Generalitat, o amb la Delegació de Ports, no?  Suposo que deu ser un 
error, perquè devia voler dir convivència, però connivència em sembla que vol 
dir el revés del que es vol pretendre.  
 
Bé, l’explicació del vot que donarem és un vot contrari, perquè pretenem que 
en puguem parlar a la Comisió pertinent, que sapiguem ben bé quina és la idea 
de port que tenim els grups municipals, i probablement avançar en allò que 
tenim tots plegats de la idea que tenim de port.  A més a més hi ha una altra 
qüestió, i és que pel tema de la participació hi ha dos organismes, el Consell 
de Medi Ambient i el Consell Assessor de Baix a Mar, que permet debatre 
qüestions d’aquest tipus i... relacionades amb el port.  De fet, el Consell 
Assessor de Baix a Mar fa poc que ha començat a caminar i properament hi 
haurà una sessió, però probablement al primer trimestre parlarem del port, 
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podrem parlar del port, i és un espai per poder debatre, per poder parlar 
d’aquestes qüestions i crec que pot ser una oportunitat per tirar endavant això.  
Mentrestant, busquem la fórmula exactament de què volem que sigui aquest 
organisme, o d’aquesta plataforma, realment quines necessitats hi ha, perquè 
per una banda hi han les empreses que desenvolupen activitats en el port, que 
tenen unes expectatives, unes necessitats, una problemàtica, que les resolen o 
les intenten resoldre amb Ports de la Generalitat o es posen en contacte amb 
l’Ajuntament, doncs per resoldre els seus problemes.  Que és el que volen, que 
se’ls pugui resoldre problemes, que se’ls hi va generant en el seu dia a dia.  I 
per altra banda entenc que hi ha una sèrie d’entitats que, que sí, que estan 
interessats en el port, però que potser està bé anar coneixent exactament en 
què estan interessats en el port.  Per tant, jo donaria un temps, no tant ara... 
per tant el que li demanaria és que, o bé retirés la moció, o bé la votarem en 
contra, i en alguna Comisió Informativa de Planificació o bé de Ciutat 
Sostenible, doncs fer una sentada amb els grups municipals per parlar quina 
idea de port tenim, si realment l’organisme adient seria aquest Observatori, del 
qual jo n’era defensor, però que cada vegada tinc els meus dubtes, perquè 
posar vint, vint-i-cinc persones de forma periòdica no és fàcil.  Potser caldria 
pensar en una cosa més petita, en fi, una sèrie de coses que jo crec que en el 
període que es posa aquí, que són tres mesos, i amb el que s’explica, no 
acabo d’entendre, i així ho he expresat en els membres dels grups de govern.  
No és un no taxatiu, evidentment, perquè els temes del port em sembla que 
ens interessa a tothom, però sí que potser doncs ho obrim com a tema de 
debat i d’ampliació, d’aportació de propostes en les... repeteixo, a la Comisió 
Informativa de Ciutat Sostenible, que ens veiem cada setmana, o bé en la de 
Planificació, parlant exclusivament del port i que hi ha aquesta possibilitat. 
 
I d’altra banda, si hi han qüestions com el tema de la draga o el tema de 
l’aprofitament de temes puntuals del port, repeteixo, al Consell Assessor de 
Baix a Mar hi ha com a convidat el Port, hi van, i estan allà i es pot fer 
demandes, però de tota manera es veiem amb una periodicitat que potser serà 
poc operatiu pel que volem tots plegats, potser estaria bé que en parléssim 
entre els grups municipals i diguem, estaria bé que hi hagués això i que sigui 
sobretot útil a la gent que hi treballa i útil a la ciutat.  Perquè sinó és crear un 
consell, un nou consell, en què hi participa gent, en què sí que al principi 
funciona, però després potser entre tots ens anem diluint perquè hi ha d’haver 
actuacions i potser es canalitzen per altres bandes. 
 
D’altra banda també voldria dir que nosaltres constantment, com a equip de 
govern, estem en contacte amb els ports, amb Ports i amb la Generalitat.  De 
vegades falla aquesta coordinació, com falla en altres bandes, vull dir que... I 
l’episodi aquest de la draga, del qual després ens van aportar informes sobre 
com havia funcionat tot i que està... doncs es va explicar crec que en una 
Comisió Informativa, i sinó doncs... si no recordo malament es va explicar com 
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havia anat tot plegat, doncs bueno, episodis d’aquests passen, que no sé si un 
Consell els resoldria, perquè no ens veurem cada setmana per resoldre 
problemes d’aquests, que són coses que surten de forma esporàdica, per sort, 
eh?, i perquè a vegades a l’hora d’explicar-ho doncs no s’explica prou bé. 
 
Per tant, votaríem en contra aquesta proposta en el ben entès de que més 
endavant doncs en l’estructura de comisions informatives en poguéssim parlar.   
Llevat de que la deixi... de que la... de que la retiri.   
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No retirarem la moció.  La seguirem presentant. 
 
ALCALDE 
 
Un moment, eh?, només d’ordre.  Si no la retiren, ara tocaria que els grups es 
posicionin i després arranquem de nou.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, la participació entorn al port no és un tema nou d’aquesta sessió 
plenària, sinó que al llarg dels anys han estat moltes les vegades que hem 
hagut de parlar de la participació ciutadana entorn al port, perquè jo recordo, 
sé que no té cap mena d’interès que no sigui el de l’anècdota, però sí que una 
de les coses que a mi em va sobtar més quan vaig ser regidor de la ciutat per 
primera vegada, és de tenir la sensació de que Vilanova era una ciutat que no 
tenia ni platja ni port, no?, perquè just allà on començava el port s’acabava la 
ciutat i a partir d’allà sembla que era una cosa inexpugnable que no formava 
part de la ciutat, no?  I va ser un dels temes en els quals hi vam insistir moltes 
vegades. És més, la creació del Consell Municipal del Port va ser presentat 
com a moció en diferentes ocasions en aquesta sala de plens i aprovada fins i 
tot, no?  Fins que finalment doncs es va constituir aquest Consell Municipal del 
Port, que havia de tenir aquesta funció de bilateralitat, és a dir, escoltar 
d’alguna manera el port, però que el port també escoltés la ciutat, eh?, fent una 
simplificació molt senzilla, no? 
 
El que passa és que tots aquests organismes de participació necessita qui tiri 
del carro, no?, necessita qui els dinamitzi i qui en provoqui el seu funcionament 
i està clar, amb un govern que no creu en la participació, això no pot tirar 
endavant i es mora.  Que això és el que ha passat amb el Consell Municipal 
del Port, no?  La idea que proposta la CUP per a la creació d’un observatori, 
miri, a nosaltres ens pot semblar bona idea l’Observatori, diguem-n’hi com es 
cregui convenient, no?  Creiem que és una bona idea i creiem que hi ha 
d’haver aquesta participació entorn al port i, per tant, nosaltres li donarem 
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suport a la proposta, en el sentit de que no sabem si té que ser un observatori, 
no sabem si s’ha de crear en tres mesos, en sis mesos o com s’ha de crear, 
però sí que creiem que és necessari que hi hagi un element de participació 
entorn al port i un element de reunió entre el port i la ciutat, no?  Es digui com 
es digui, i que també és important que el govern i les institucions i les 
administracions que hi participin creguin en aquest organisme i el facin 
funcionar, no?  Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta, però de totes 
maneres, com que veiem que no prosperarà, esperarem a veure què és el que 
l’equip de govern proposa per tal de poder intentar dinamitzar una vegada més 
la participació entorn al port de la nostra ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, sí?  Gràcies, senyor alcalde.  Nosaltres, el grup de Convergència i Unió, 
donarà suport també a la proposta.  Per dues coses, i a mi em sap greu que 
l’equip de govern no se n’hagi recordat.  Senyor Joan Martorell, perdoni, no... 
els seus companys no l’han informat bé.  Com ha dit el senyor Rodríguez, al 
99, quan se va formar el tripartit, es va constituir el Consell Municipal del Port, 
que no es va arribar a reunir, el van constituir vostès, el van constituir vostès.  
Per lo tant era una continuació de lo que s’havia muntat.  Jo recordo que va ser 
el regidor de Participació, el senyor Bernat Valls, recordo que va ser.  No ho 
sé, jo els hi faig memòria perquè recordin, perquè algú d’aquí que està sentat a 
la taula, hagués hagut d’informar el senyor Martorell.  Aquesta és la primera 
condició que nosaltres donem suport a aquesta moció, perquè almenys algú té 
de recordar que hi havia una Comisió, que no s’havia reunit perquè, com ha dit 
el senyor Santi Rodríguez, quan se parla de participació no hi ha ningú que tiri 
del carro. 
 
La segona cosa que nosaltres perquè donem el suport aquest, és que en 
aquest plenari, a l’any 2000, es va aprovar un Pla d’actuació mediambiental.  
Se’n recorden?  I jo, cada vegada que surt un tema el tinc de treure, perquè 
ningú se’n recorda.  A l’acció 2.1.1 diu, diu, que en un terme molt curt es té de 
potenciar les funcions del Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú.  I 
explica les condicions.  Això es va aprovar l’any 2000, el 4 de desembre del 
2000.  I vostès, com sempre, o no els hi ha interessat, o no s’han posat les 
piles per tirar endavant el tema aquest.  Per què?  No ho sé.  Per lo tant 
nosaltres donarem suport a la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
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Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, respecte de l’explicació del Joan... el senyor regidor Joan Martorell, 
connivència imagino que era complicitat, aprofito perquè no... no he tingut 
temps d’intervenir per dir que els dos punts que s’han fet de transaccional a 
una moció anterior, que no sé qui del govern haurà redactat, tenen set o vuit 
faltes en sis línies.  Perquè es corregeixi, no sé ni si tan sols és legal aprovar-
ho així com està escrit ara mateix. 
 
Segonament, no entenc en absolut el posicionament contrari, perquè l’acord no 
defineix l’Observatori, l’acord dóna la capacitat a l’Ajuntament, i com a 
Ajuntament entenem les Comissions Informatives justament, perquè són 
l’estructura de l’Ajuntament on es parlen d’aquestes coses, perquè 
l’Ajuntament elabori una proposta d’organització, funcions i membres d’un 
Observatori.  És obvi que si no es digués Observatori, es digués Consell 
Municipal o fos qualsevol altra cosa no hi hauria cap mena de problema.  I a 
més a més no serà pels tres mesos, perquè avui, exactament avui és 14 de 
desembre, fa tres mesos del compromís sorgit d’aquest Ple d’haver... de tenir 
la proposta sobre la taula de resolució del pàrquing de les bicicletes. No passa 
absolutament res.  El regidor pertinent ens va explicar que estava reunint-se 
amb RENFE, amb ADIF i això, i és evident que si ens ho explica i veiem que 
treballa, etc., i aquest acord no es tanca en tres mesos, no vindrà ningú a casa 
del senyor regidor a dir-li: han passat els tres mesos, ha caducat, aquesta 
moció decau.  No passa absolutament res.  Per tant, cap dels arguments que 
ha donat té cap mena de sentit.  O pensem nosaltres que no... que no té sentit.  
Entenem, per com s’ha anat desenvolupant el Ple, que bueno, marca CUP, per 
tant no interessa, decau, amb el vot en contra del govern, encara que d’acord 
s’abstinguin al que diu tota la presentació, etc.  Altra vegada tampoc entenem 
per què voten en contra d’aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Breument.  Miri, la moció, parlo de la moció, no de les 
altres, d’aquesta moció.  Entenc que és un tema prou important com potser per 
parlar-ne abans.  No n’hem parlat.  Ara és el primer moment de parlar-ne i 
entenc que el que s’ha dit aquí és: fem organismes de participació, fem 
consells, però tinguem molt clar quina funció han de tenir, perquè el Consell 
Municipal del Port, si és que es deia així... es va reunir en diferents ocasions i 
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fins que el Pla Especial del Port es va aprovar, quan es va aprovar el Pla 
Especial del Port, que marca el rumb de com ha d’anar el port de la ciutat, 
doncs bueno, és aquest.  T’agradarà o no el Pla Especial, però aquest és el 
rumb que marca el document urbanístic, és el desenvolupament del port, i 
aquest Consell Municipal doncs decau.  Potser, és veritat, potser s’ha de donar 
tombs a quina mena d’organisme, però sobretot jo, la reflexió que faig, ja he 
dit, no és un no taxatiu a... però em dóna la sensació de que és una proposta, 
de dir: anem a fer un Observatori, quan tenim un Observatori del Consorci de 
Colls-Miralpeix que s’encarrega de... entre altres coses doncs de qüestions 
marines i d’observació, i per tant, doncs, home, aquesta... quins són els 
objectius, quina és la finalitat?  Ajudar la gent que hi ha dins el port 
econòmicament?  Medioambientalment?  Eh que no n’hem parlat?  Doncs jo 
em trobo una moció aquí davant, fa uns dies, però en la qual no hem acabat 
d’aprofundir i per tant el que dic és: home, la moció, com a moció no li puc 
donar suport, perquè no veig, a part que diu que no fem res, en qualsevol cas 
cosa que poso en dubte, perquè precisament hem fet el Pla Especial del Port, 
hem fet... s’està tirant endavant la Marina esportiva, el Nàutic està doncs 
desenvolupant les seves activitats, els pescadors, treball que els hi costa, però 
van desenvolupant la seva feina amb les queixes que tenen, però que van 
intentant resoldre els seus problemes i la part de la dàrsena comercial, doncs 
també.  És a dir, de vegades és que tinc la sensació de que un organisme 
d’aquests es pot plantejar de forma sense masses continguts.  Jo vinc a dir 
això.  I per tant, com que vinc a dir això, ja li dic, dic no tinc cap problema, però 
cap ni un, a que en un tema, en un punt de Comisió Informativa, sigui de 
Planificació o sigui de Ciutat Sostenible, parlem del port i de quins són els 
mecanismes reals, abans de que surti una cosa al públic.  Que jo reconec que 
jo he parlat de l’Observatori, però realment al cap d’un temps penses: bé, 
exactament això ha de servir a algú, i tinc la sensació, tinc la sensació, potser 
estic equivocat, eh?, i així ho he transmès als meus companys i companyes, 
que és que potser hem de concretar aquest objectiu quin ha de ser, parlar amb 
ports, exactament quin és el paper que ha de desenvolupar, què pot oferir, etc.  
I és aquí, aquesta qüestió, i com que no n’hem parlat abans, doncs aquí ve la 
postura, sense... sense altra idea. 
 
ALCALDE 
 
Sense més acritud que aquesta, no?  Jo voldria fer una referència que ha dit: 
com que ve de la CUP, no... és a dir, a veure, li hem explicat la raó.  Pot estar 
d’acord o no, com és natural, només faltaria, no?, però les causes per les quals 
es voten a favor, abstenció o en contra les mocions es sustenten en un 
argument.  L’argument d’abans l’ha dit el senyor Olller, és que senzillament allò 
que se’ns demana en aquesta moció que fem no ho podem fer legalment i, per 
tant, és estèril que ens comprometem a fer una cosa que legalment no podem 
fer, perquè després se’ns pot acusar pues de no haver-ho fet.  I en aquest cas 
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és que l’únic que sol·licitem és que si efectivament és un tema tan important 
com ho és el de la participació i debat respecte del port, més enllà del que es 
pot fer al Consell de Baix a Mar, al Consell de Medi Ambient o a l’Observatori 
dels Colls-Miralpeix, estaria bé que sapiguéssim, parléssim plegats en una 
Comisió Informativa de quin és el contingut de la reflexió que es pot fer i de 
quins són els participants.  Perquè aquí es fa referència, per exemple, a una 
sèrie de participants, que són absolutament imprescindible la seva presència, 
però hi ha molts més agents necessaris a parlar i a discutir, i a opinar i a 
contrastar respecte del port.  I aquesta és la reflexió que volia fer, no per 
complementar la informació respecte del que s’ha dit d’aquesta moció, sinó 
respecte a la negativa o no a fer votacions a favor o en contra de mocions de 
determinades formacions polítiques aquí presents, no?  Per tant, en aquest 
sentit la meva petició expresa és aquesta, la de dir: escolta, parleu a la 
Comisió Informativa de quines persones han d’anar, quins... si ho podem fer en 
el marc d’un altre espai que ja existeix o no, en fi, una cosa que ens sembla 
que té bastant sentit també plantejar-la, eh? 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, no, si té tot el sentit del món, perquè és el text de la moció.  Vull dir, és 
que... no sé, no ens estem entenent, crec jo, perquè el punt 1, que en el termini 
de tres mesos, i repeteixo, els tres mesos que són, l’Ajuntament elabori una 
proposta, i l’Ajuntament no és el govern, l’Ajuntament és la institució, per tant, 
també poden ser les Comissions Informatives, d’organització, funcions i 
membres de l’Observatori del Port.  I la contraproposta és: et votarem en 
contra, però ho parlarem a la Comissió Informativa, a veure quines funcions, 
quins membres i quin... m’està bé, eh?, però bueno, crec que s’equivoquen. 
 
ALCALDE 
 
Ja ho parlarem allà, doncs, de quines són les raons per les quals nosaltres no 
ho veiem clar.  I és en tot cas ens convencem uns als altres.  Entre altres 
coses perquè existeix () fer-ho.   
 
Vots a favor de la moció?  Vots en contra.  Decau amb els vots del govern i els 
vots favorables de Convergència, PP i CUP. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PP i CUP (11) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
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  17. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE L’EQUIPAMENT JUVENIL 
PROJECTAT A LA ZONA DE L’ACTUAL ENVELAT. 

 
ALCALDE 
 
I la número 17 és sobre l’equipament juvenil projectat a la zona de l’actual 
envelat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Des de fa molts anys, Vilanova i la Geltrú pateix un dèficit d’espais per al 
jovent. Aquesta demanda ha estat feta tant per entitats juvenils com per grups 
polítics i ha estat recollida, junt amb d’altres propostes d’ampli espectre, al Pla 
Local de Joventut, aprovat per unanimitat en el Ple d’aquest Ajuntament. En 
aquest sentit, la Regidoria de Joventut tirarà endavant en els propers mesos el 
projecte pel qual es construirà un equipament juvenil, que inclou un espai 
polivalent, semblant en característiques a l’actual envelat, i una part dedicada 
a un seguit de funcions específicament juvenils, com ara l’Espai Jove, sales 
de reunió i, en els dissenys que s’han pogut veure, fins i tot una cafeteria. 
 
Celebrem, doncs, la propera inversió per a l’Àrea de Joventut, que oscil·larà 
entre els 5 i 6 milions d’euros i que aportarà principalment l’Estat. No obstant 
això, des de la CUP entenem que l’actual projecte no respon  adequadament 
a les necessitats del jovent de Vilanova i la Geltrú. Per això, i perquè és un 
projecte per a joves que no ha comptat amb l’opinió dels joves i que respon a 
planificacions i necessitats administratives i polítiques, pensem que l’enorme 
espai que en resultarà quedarà aviat infrautilitzat, i l’edifici haurà de canviar de 
funcions. 
 
Per responsabilitat davant d’un jovent que ha reclamat llargament espais 
propis a la nostra vila durant molts anys, i per responsabilitat davant d’un 
macroprojecte d’equipament juvenil que suposa una inversió milionària, la 
CUP creu necessari el replantejament del projecte, i el debat sobre el model 
de polítiques de joventut de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l'adopció del següent ACORD: 
 
“1. Que la Regidoria de Joventut, mitjançant una Comissió Informativa 

Extraordinària de l’Àrea de Cohesió Social i Identitat, es replantegi el 
projecte i, en concret, la ubicació de les funcions destinades a lloc de 
reunió d’entitats, punt de trobada de joves, punt d’informació juvenil 
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(Oficina Jove) i organització i realització d’activitats del proper Espai 
Juvenil. 

 
2.  Que la Regidoria de Joventut informi i busqui complicitats en el disseny del 

projecte amb les entitats juvenils de la vila que, tot i no representar la 
majoria del jovent vilanoví, en són una part activa i compromesa. 

 
3.  Que el replantejament del projecte inclogui la possibilitat de replantejar la 

ubicació de les funcions de l’equipament juvenil.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, amb aquesta moció nosaltres volem portar al Ple una sèrie de reflexions, 
entenem que aquesta sí que és lògic que el govern no la voti a favor, ni molt 
menys, ni pel contingut dels punts, ni res semblant, però volem portar al Ple 
una reflexió que pensem que està passant desapercebuda i que nosaltres, des 
de que hem tingut coneixement de l’avantprojecte d’aquest equipament juvenil, 
ens inquieta i volem fer públic i ho volem compartir amb la resta de grups i ho 
fem en forma d’aquesta moció.  Nosaltres entenem que s’està projectant, de fet 
ja està en els darrers passos de la seva... de l’elaboració del projecte i 
l’adjudicació d’obres, s’està projectant un equipament juvenil llargament 
reivindicat durant deu, vint anys, a Vilanova i la Geltrú, que intenta aplegar una 
sèrie de funcions en un mateix equipament, com és la sala multiusos, que és 
del tot necessària per organitzar mil i una activitats que ara s’organitzen a 
l’envelat o en altres llocs.  Però també aplega altres funcions que nosaltres 
entenem que no estan ubicades ni en el millor dels llocs possibles ni de la 
millor manera possible.  I entenem que d’aquesta manera no només és un 
projecte que pot ser abocat al fracàs, en les funcions que vol exercir, sinó que 
a més a més seria una decepció per al jovent de Vilanova.  Fa tants anys que 
reivindica una cosa, que finalment s’aconsegueix una partida pressupostària, 
l’Ajuntament posa una partida pressupostària, el govern, per abordar aquest 
tema i s’aborda d’aquesta manera, i pot acabar... no m’agraden les 
comparacions, o potser no és adequada, pot acabar passant com Neàpolis, i 
que aquesta... i que aquest equipament juvenil, al cap de dos o tres anys, sigui 
la seu de la Regidoria d’Esports, perquè les funcions que havia de complir 
d’equipament juvenil no les estigui complint satisfactòriament amb tota 
l’assistència de gent que es voldria o amb tot el dinamisme que hauria d’actuar.  
O costi molts diners i tingui molts funcionaris a dins, que el facin funcionar, 
bueno, per la força de posar-hi molts funcionaris sense parar a treballar allà.   
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Creiem que nosaltres ens hem reunit amb entitats juvenils, ja ho sap la 
Regidoria, i amb la Regidoria mateixa, i hem intercanviat i tenim opinions 
discrepants, les dues igualment... la nostra es basa en pors, la seva no es basa 
en pors, es basa en estudis, en estudis poblacionals, del jovent, amb 
enquestes, etc., i a nosaltres ens fa por que els estudis... finalment, joventut és 
un tema molt complicat, el comportament del jovent canvia, les seves... és una 
edat i per tant els joves canvien ràpidament i a més les modes també canvien, 
però entenem que a partir d’aquells estudis no es pot, no es pot derivar el 
projecte que se’n deriva ara mateix.  Entenem que és, és temerari; tenim por 
que sigui justament això, un equipament buit d’aquí poc, i nosaltres seguim 
reivindicant un altre model de polítiques juvenils que passi per situar un casal 
de joves al centre de Vilanova i la Geltrú, un casal que estigui de pas, que sigui 
punt de trobada del jovent, perquè pensem que el més important que necessita 
el jovent és tenir punts de trobada i per fer activitats a partir dels quals teixir 
xarxes i emprendre el vol col·lectivament i associativament, per dinamitzar la 
nostra societat des de la seva franja d’edat més jove. 
 
Dit això, entenem tota l’explicació lògica i raonada de la Regidoria i sabem 
perfectament que no es poden votar aquests punts, perquè el projecte està 
acabat, perquè és una aposta del govern, perquè el govern s’ho creu, perquè 
la Regidoria a més a més hi aposta fortament, perquè hi estan posades moltes 
il·lusions, etc., dels tècnics i a més a més felicitacions de l’Estat espanyol i de 
la Generalitat doncs per tirar endavant aquest projecte.  Però nosaltres no el 
veiem clar.  Ens hem vist amb la responsabilitat, justament perquè tenim un 
regidor i perquès estem al cas doncs d’aquest avantprojecte i d’això, ens hem 
vist amb la responsabilitat d’explicar-ho nosaltres a les entitats juvenils, perquè 
la Regidoria no ho havia explicat i fa dos anys que hi treballa, dos anys i més 
que hi treballen.  Les entitats juvenils no ho sabien.  El raonament és que les 
entitats juvenils no ho sabien perquè no representen a la majoria del jovent, és 
cert, però això ho posem aquí, no representa la majoria del jovent, però l’han 
dinamitzat i l’han mogut i l’han mobilitzat a bastament i crec que se’ls mereix 
també un respecte, no tot el respecte, o sigui, no, no únicament a elles, però sí 
que se’ls mereix potser aquest canal privilegiat d’informació sobre el disseny, la 
planificació i la idea de fer aquest equipament juvenil que, recordem, val una 
mica menys que l’institut de baix a mar.  Per tant, que és una aposta seriosa, 
que estem veient... vull dir, que no s’invertirà mai més en polítiques de joventut 
mai més, en els propers deu anys imagino que no es tornaran a fer inversions 
d’aquest nivell en temes de joventut i, per tant, entenem que era necessari fer 
aquest toc d’alerta.  Entenem que no s’aturarà el projecte.  No hi estem 
d’acord, no estem d’acord tampoc amb les... amb la política de joventut que... 
amb el model de joventut que s’amaga darrera d’aquest projecte.  Entenem 
que a més a més es mou el jovent, no per la sala multiusos, que sí que hi 
estem d’acord, sinó per les altres funcions es mou el jovent, no cap a una zona 
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d’equipaments esportius, policials, etc., a les afores de Vilanova, quan el que 
s’hauria de fer és dinamitzar-ho al centre i res més.   
 
Demanem als altres grups, no tant el vot a favor o el vot en contra.  En aquest 
cas sí que no... l’important no és el vot a favor o en contra d’aquesta moció, 
sinó demanem als altres grups que també hi reflexionin al voltant de la 
idoneïtat d’aquest nou equipament juvenil en  les formes i en la ubicació que 
està ara mateix plantejada per la Regidoria. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Jo suposo, senyor Arrufat, que... que deu estar 
cansat del Ple d’avui, que ha estat una miqueta llarg, que conforme se li van 
votant en contra les mocions vostè mateix es va enfadant i llavors li surt 
aquesta... aquesta () que pot tenir, o no, en el sentit de dir, ja dóna per suposat 
moltes de les coses que vostè està dient, no?  I sobretot també quan el 
sobrepassen o quan vostè creu que el que fan els altres, moltes vegades no 
està bé o senzillament doncs que si t’han passat al davant és com si t’agafa un 
atac de banyes, no?  I això acostuma a passar a vegades en política, no?  I 
això hi estem tots avesats.  I segurament que aquest Ajuntament, quan vostè 
sigui regidor de Joventut amb un govern, fotrà una inversió impresionant per a 
tots els joves de la ciutat, segur, no ho dubto.   
 
De tota manera, jo... ja ho vaig explicar, explicarem el que estem fent i el que 
estem treballant i finalment li direm què és el que hem pensat, eh?  Miri, vostès 
plantegen que la Regidoria de Joventut es replantegi el projecte i, en concret, 
la ubicació de les funcions destinades a lloc de reunió d’entitats, punt de 
trobada de joves, punt d’informació juvenil, oficina jove i organització i 
realització d’activitats del proper Espai Juvenil, no?  El projecte funcional i 
arquitectònic del futur equipament juvenil té la voluntat de ser en aquest cas un 
equipament global integrador, aquesta és una voluntat política que nosaltres 
pensem que és aixís i que vostès discrepen perquè tenen un altre model de 
com associar els joves, o com fe’ls anar, no?  Per tant, nosaltres pensem que 
aquests espais d’oci són demandes directament pels qui són joves i al cap i a 
la fi tampoc no esdevé d’igual manera i és lògic que així sigui per la pròpia 
condició de joves, no?, amb relació als serveis que de forma contínua o bé en 
els moments de necessitat hi han els mateixos que no els demanen, faran 
servir.  De totes maneres vol dir que si utilitzen un espai on s’hi pot ser per mil 
raons diferents, aconseguim alhora dugues coses molt bàsiques, no?, que no 
se’ls estigui estigmatitzant per utilitzar un servei concret, ja que si hi és present 
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no sap per quin tema hi va l’altre, no?  Per tant i que coneguin també els 
serveis que tenen al seu abast quan els necessitin de forma indirecta.  De ben 
segur aquest és l’espai de referència on hi apleguem els sis serveis en un 
mateix equipament, no? 
 
Per altra banda, vostès sempre, i és un dels temes que voldria recordar, que 
ens hem trobat vostè, com a regidor, i altres membres del seu partit polític, 
amb tècnics i propis... i el Regidor de Joventut i hem parlat amb profunditat 
d’aquest tema i precisament no entenem com és que han presentat aquesta 
moció quan hem parlat amb tranquil·litat.  Vull dir, és una cosa que no l’acabem 
d’entendre, no?  De totes maneres vostès tenen el seu dret, que per això tenen 
la representació que tenen, com els altres que estem aquí en aquest saló de 
Plens, no? 
 
Quan vostè al·ludeix a la llunyania de l’espai, que és també la ubicació de 
l’envelat, i la seva utilització, més de 18.000 usos en poc de cinc mesos.  El fet 
que s’ubiqui just davant també del nou skate parc, just al costat mateix del 
pavelló del Garraf, del Parc del Garraf i les piscines i al costat mateix dels 
camps de futbol, per a nosaltres pensem que garanteix un fluxe diari i continu 
de gent jove, tant en els dies laborables com també en els caps de setmana.  
De fet, pensi vostè que és els punts on s’hi troba més gent més () de tota la 
ciutat, eh?, on estan aquests equipaments esportius.  Aquesta ubicació 
pensem, igual equivocadament o no, eh?, pensem, tècnicament i políticament, 
que aquesta ubicació pot facilitar no tan sols que els joves coneguin 
l’equipament, sinó també la seva utilització constant per part d’aquest, no? 
 
Pel que fa a l’Oficina Jove, cal dir que hi estem d’acord, que és el tema de la 
centralitat que ens facilita en aquests moments la Rasa d’en Miquelet és un 
element a tenir en compte, no no hem pas dit pas que no això, eh?  De totes 
maneres pensi que en aquests moments estan compartint instal·lació amb el 
Centre de Normalització Lingüística, i això també fa que el creixement 
d’aquesta pròpia Oficina Jove sigui inviable.  Per tant, allò és un lloc que ens 
funciona, i ens funciona molt bé, però que en aquests moments no té aquesta 
capacitat de creixement, no?  Per tant, nosaltres pensem que per poder donar 
aquests aspectes formatius de tota mena, pensem que ha d’anar adreçat a un 
aspecte, a un projecte que vagi adreçat en el jovent, no?  Això pel que vostè... 
en el punt número 1. 
 
Punt número 2: que la Regidoria de Joventut informi i busqui complicitats en el 
disseny del projecte amb les entitats juvenils de la vila que, tot i no representar 
la majoria del jovent vilanoví –que està bé aquesta matitsació-, en són una part 
activa i compromesa.  Les bases inicials de tot el projecte, tant funcional com 
arquitectònic, s’estableixen en base a la relació constant i la interlocució amb 
les entitats juvenils de la ciutat. El que passa que a la ciutat hi han moltes 
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entitats juvenils i, per tant, cadascú creu que només existeixen aquelles.  
Respon íntegrament al recull de demandes i necessitats que han vingut 
expresant a la Regidoria de Joventut tant les entitats joves de la cuitat, com els 
joves a títol en el sentit individual i col·lectiu, com també dels centres d’esplai, 
joves dels IES, grups informats.  O també de forma individual.  De fet, això s’ha 
fet des de l’any 2007 fins ara a l’actualitat.  Però també és cert que el procés... 
que en el procés de consulta i en el procés de debat sobre el propi centre 
encara no ha començat, perquè encara no està adjudicada la redacció del 
projecte.  Si tot va bé, el dimecres em fa l’efecte que hi ha un Consell 
d’Administració a l’empresa municipal Promoció Industrial Vilanova i la Geltrú, 
Societat Anònima Municipal, altrament coneguda com a PIVSAM, i que em fa 
l’efecte que potser que allà es pugui adjudicar el projecte o la redacció del 
projecte, no?  Per tant, només existeix una aproximació en base al pla 
funcional per saber el cost de l’equipament i també per aquest motiu caldrà, en 
aquest cas, establir mecanismes que permetin perfilar-ho amb més detall per 
tal de garantir que les parets que seran utilitzades per la finalitat última per les 
quals estan disenyades, és donar resposta a les necessitats i els interesos del 
col·lectiu de què hem estat parlant, dels joves, no?  Però cal no oblidar que 
amb els joves tampoc, vostè ho ha dit, no s’hi val dona’ls-hi expectatives, si 
després no els hi podem donar exactament la resposta efectiva.  Treballant 
amb els joves te n’adones de que si els hi dones moltes expectatives passa el 
que passa, no?  Per tant, calia primer fer un anàlisis acurat sobre el que era 
assolible i el que no per part del Consistori.  En aquest sentit, de dir, després 
de donar pas a les seves aportacions i les avaluacions, i corregir tot allò que 
fos necessari, no?  En cap cas, deixi’m dir-li que el projecte arquitectònic està a 
punt d’aprovar-se, si tot va bé el dimecres, és un projecte que estigui tancat i 
barrat, ans al contrari, no?  Sinó que el que significa és que serà un bon punt 
de partida en aquest cas per poder treballar conjuntament amb el jove associat 
i amb altres entitats de la ciutat, per acabar d’adequar aquest equipament 
doncs a la seva funcionalitat.   
 
I després diuen: que el replantejament del projecte inclogui la possibilitat de 
replantejar la ubicació de les funcions de l’equipament juvenil.  Pensem que li 
he estat responent els dos punts, li he respost abans, però deixi’m dir que la 
reconsideració més important és la de pensar que fins al moment el jovent de 
casa nostra no disposa de cap mena d’equipament, eh?, que s’ajusti a les 
seves demandes i necessitats, i que per primera vegada, de forma sistemàtica, 
concisa i seriosa, aquesta ciutat té la possibilitat de dotar-se d’un equipament 
social, cultural, informatiu, d’orientació, lúdic i formatiu, destinat als joves, 
d’igual manera que ja en disposen en aquest cas altres col·lectius () de la 
nostra ciutat, no?  Escolti’m, podem debatre, podem replantejar-lo, si el lloc és 
el més idoni, podem arribar a consensuar-lo, però cal reconèixer i donar impuls 
al projecte de forma global i no parcialment, donada la necessitat mateixa de 
totes i cadascuna de les propostes que inclou aquest equipament, no?  Per 
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tant, ens sorprèn que es presenti un tema de moció, perquè ho hem estat 
explicant, hem tingut aquesta voluntat, ens hem trobat amb vostès, a la 
propera Comisió Informativa que hi hagi parlarem de l’equipament perquè si 
s’ha aprovat... per tant, pensin que el més assenyat en aquest moment, si 
vostès veritablement creuen que s’ha de tenir un equipament jove a la ciutat, 
és que retirin la moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Grups.  Isabel, senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Si, gràcies.  Nosaltres, per posicionar el grup, estem d’acord amb l’esperit de la 
moció.  Compartim el dubte, però no l’afirmació d’entrada, segons consta en la 
mateixa exposició de motius, que l’actual projecte no respon adequadament a 
les necessitats del jovent de Vilanova i la Geltrú.  Considerem que és una 
afirmació prèvia massa greu, doncs.  Després, pel que fa al punt 1, sí que 
considerem que seria prudent fer una Comisió Informativa extraordinària dintre 
de l’Àrea de Cohesió Social i Identitat, per acabar d’explicar i redefinir aquest 
projecte i les seves funcions d’aquest equipament en concret.   
 
Pel que fa al punt 2, sí que és cert que el senyor Álvaro ens ha explicat en 
Comisió de la complicitat amb les entitats juvenils per... i totes les entrevistes i 
trobades que s’han anat fent.  De tota manera, considerem que no està de més 
seguir parlant, hem d’estar oberts al diàleg de moltes inquietuds, i bueno, i 
caldria tornar a considerar, si més no, amb quines entitats s’ha parlat, qui pot 
quedar fora d’aquest diàleg.   
 
Pel que fa al punt 3, és el que potser retiraríem, perquè... bueno, podríem votar 
en contra, perquè considerem que està inclòs dintre el punt 1.  Si replantegem 
el projecte i les funcions, el replantegem d’entrada, sinó estem reincidint en el 
mateix tema. 
 
El que sí que clar, en el punt 1 també diu que sigui l’Àrea de Cohesió Social i 
Identitat es replantegi el projecte. Crec que és... sobraria el de cara a que ha 
de replantejar el projecte el govern, de cara a que els altres grups puguem 
entendre’l definitivament.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant.  Gràcies, senyora Llanas.  Senyor Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, per cloure, nosaltres no retirarem la moció, però també només voldria 
afegir que no hi ha moltes entitats de... juvenils, n’hi han unes, poques, i a més 
algunes van desapareixent i altres apareixen i això.  I nosaltres n’hem parlat 
amb poques nosaltres, eh?, amb sis només.  No sé quantes n’hi han, però no 
n’hi han moltíssimes més.  Hi ha col·lectius no constituïts en entitat, etc., que sí 
que s’hi pot anar a parlar, etc., però com a entitats no n’hi ha moltes.  I 
nosaltres justament, quan diem que tenim models de polítiques de joventut 
diferents o de... justament la relació amb aquestes entitats és radicalment 
diferent a la nostra concepció amb la que vostès apliquen, perquè l’única 
entitat que ens ha parlat bé té l’espai assegurat i subvenció assegurada allà a 
dins.  Vull dir, ja sabem quin és el model d’adquirir complicitat amb el jovent de 
la Regidoria, per això no ens agrada.  Res més. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Malgrat... Joaquim Arrufat Ibáñez, escolta’m, malgrat... no et dius així?, doncs 
malgrat votem en contra de la moció, nosaltres parlarem amb tots els grups 
que hi han a la Comisió, com hem fet fins ara en tots els temes que portem, pot 
agradar més o menys, hem parlat amb les entitats juvenils, amb totes les que 
hi han, perquè totes ens vénen a veure.  És fals, i ho dic públicament, que hi 
hagi quansevol entitat que ja tingui assegurat un espai, perquè és que no 
sabem ni com serà aquest espai.  I bé, parlem amb totes, i a més a més ens 
relacionem i ens relacionem amb les mateixes entitats que vostès treballen, 
que els de Convergència treballen, que tots, perquè som partits normals i ens 
fem amb tothom, i ens vénen a veure i signem convenis, i quan convé estem 
amb ells, quan convé no estem amb ells, col·laborem diàriament, que es fa un 
treball de seguiment, i no només hi han sis entitats juvenils a la ciutat, n’hi ha 
moltes més, el que passa és que l’avantatge de que la institució, els tècnics 
coneixen el territori, fa molts anys que estan al damunt de tot això i, per tant, no 
vol dir, si som una ciutat de 67.000 habitants, que només hi han sis entitats 
juvenils organitzades.  Perquè els joves, la gràcia que tenen, és que no estan 
mai organitzats, i això ho saps tu més bé que jo, que per això ets més jove que 
jo.  D’acord? 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Passem a la votació.  Vots a favor?  Perdoni, ho dic 
perquè... endavant, ara me n’he enrecordat que CIU, que Convergència han 
comentat lo d’algun punt, vosaltres de l’1 i el 2.  Per tant, vots a favor de l’1 i el 
2.  Vots en contra?  Decauen amb el vot en contra del govern i del grup 
Popular i a favor de Convergència i la CUP, eh? 
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I ara passem al 3.  Vots en contra... ai, vots a favor?, perdó.  Vots en contra?  
Decau amb el vot en contra de tots els grups i el vot a favor de la CUP. 
 
Es fa una votació separada de la moció.  En primer lloc es voten els punts 1 i 
2, els quals decauen amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU i CUP (10) 
   Vots en contra: PSC, PP, ICV-EA i ERC (14) 
 
En segon lloc es vota el punt 3, el qual també es desestima amb el resultat 
següent: 
 
   Vot a favor: CUP (1) 
   Vots en contra: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 

 
18. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP. 

 
ALCALDE 
 
Passem a les preguntes.  Permeti’m que les busqui i que les endreci, perquè 
és lo dels... qui la fa, pel grup Popular, el senyor Rodríguez.  En té dos, una és 
que degut a les queixes que hem rebut per part de molts ciutadans, diuen, 
motivades en que tenen dificultats per trobar llocs adients on dipositar les piles 
ja usades.  No, l’estic... l’estic, perquè es situï, en té dos, i és la de les piles.  
Escolti, jo puc llegir el texte, perquè és lo que està a l’ordre del dia.  Per tant, 
l’acabaré de llegir:  “aquest grup municipal demana a l’equip de govern que ens 
informi si tenen previst fer alguna actuació per reparar aquesta deficiència”. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Doncs simplement demanava l’oportunitat de... de 
poder formular la pregunta nosaltres mateixos, per la nostra pròpia veu.  En 
qualsevol cas, no és cap inconvenient, no?  Però sí que vull començar la 
pregunta dient que són preguntes informatives, i ho dic a l’avançada, perquè 
sovint, quan es presenten preguntes orals detecto una certa predisposició 
negativa per part del govern... allò esperant aviam per on ens tiraran ara, i una 
mica a la defensiva.  No és ni molt menys l’objecte d’aquesta pregunta i de la 
següent, que són merament informatives.  I en aquest sentit dir que al respecte 
d’aquesta, sí que és cert que, tampoc no molts, eh?, però sí alguns ciutadans 
s’han adreçat a nosaltres per expresar-nos aquesta preocupació, en el sentit 
de que no hi han massa a l’abast contenidors per poder llençar les piles 
usades i bueno, doncs el fet de disposar d’aquests... d’aquests residus, els hi 
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provoca doncs una certa angoixa a l’hora de llençar-los.  En aquest sentit, el 
que els preguntàvem era això, si tenen prevista alguna actuació en aquest 
sentit per tal de millorar la recollida d’aquests residus que a més a més són 
perillosos. 
 
ALCALDE 
 
Només una cosa, eh?  Jo sóc molt disciplinat, des de petitet, i jo tinc l’obligació 
de llegir la pregunta.  Una altra cosa és que normalment les preguntes són 
sobre la via pública, o sobre la situació de la tal... éren molt breus, no?, però en 
aquest cas la meva obligació és llegir-la i per això la formulo i després vostè la 
interpreta i l’explica, diguem-ne, la desenvolupa.   
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí.  S’està a la defensiva, senyor Rodríguez?  En tot cas, agrair-li sincerament 
la pregunta tan concreta, no?, perquè més concreta no pot ser, tot i que 
després en el reglament del ROM dèiem: no, quan discutíem el tema de les 
preguntes d’una forma més genèrica, aquesta és molt concreta.   
 
Jo l’únic que li puc dir és que jo crec, no sé si és una... jo crec que no és un 
dèficit el nombre d’ubicacions de contenidors, sincerament, eh?, sinó que 
segurament potser sí que és un dèficit publicitari o de comunicació respecte 
allà on n’hi ha, eh?  I en això, evidentment, doncs intentarem millorar-ho.  
Perquè a Vilanova hi ha un total de 111, 111 establiments, entre equipaments 
públics, i entre establiments comercials, que es pot dipositar les piles usades.  
Clar, el fet d’aquesta pregunta, que jo sincerament no teníem constància la 
Regidoria de que hi hagués ciutadans o ciutadanes que no trobessin el 
mecanisme de com fer-ho, doncs home, se’ns replanteja la possibilitat de 
que... de donar una major informació al respecte, no?  I per tant, el que sí que 
farem és que, amb la voluntat doncs de més endavant fer una campanya una 
mica més extensiva de temes relacionats amb la via pública, sobretot en la 
gestió de residus, suposo que estaria bé doncs enfocar-ho en aquesta... en 
aquesta campanya.  Però, si vol, en una Comisió Informativa els hi passo el 
llistat d’establiments i veuran quins són i, per tant... o fins i tot si és possible 
doncs ampliar-los.  No ho sé. 
 
ALCALDE 
 
Santi. 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En qualsevol cas, lo que sí que creiem que seria bo és, no sé si una 
campanya informativa o sí que fer un anàlisis de quina, en quina situació es 
troben realment i si tot aquests establiments efectivament fan la recollida 
d’aquests residus, no?  Però sí que estaria bé, segurament no cal convocar 
una Comisió Informativa al respecte, però sí que estiguessin una mica sobre 
l’assumpte per tal d’intentar mantenir aquests contenidors a l’abast de la 
ciutadania. 
 
ALCALDE 
 
Una segona pregunta és sobre l’accessibilitat al nou equipament esportiu “la 
Piscina”. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Doncs és aquesta la pregunta, no?  És sobre... home, si vostès 
volen, les properes les podem fer més... però clar, si fem una pregunta sobre 
els equipaments esportius, sé que vostès pensaran: aquests ens buscaran 
algo per tal, i después van a la defensiva, no?  Llavors, segurament, la fórmula 
de que no vagin tant a la defensiva també és fer explícita la pregunta.  Per tant, 
el dia que vegin una pregunta molt genèrica, sospitin. 
 
La pregunta amb referència a l’equipament de “La Piscina”.  Tenim 
coneixement de que persones amb dificultats de mobilitat han intentat accedir 
en alguna ocasió, no sabem ben bé per què, a través de l’accés del carrer 
Greco de la piscina municipal.  I és un accés que no està condicionat per a 
l’accessibilitat de persones amb dificultats de mobilitat.  I això doncs els hi 
provoca molèsties i moltes dificultats a l’hora d’accedir, sí, al carrer Greco és a 
l’altra banda del Josep Coroleu, que és on no hi ha l’entrada principal del nou 
centre que s’ha fet, no?  I per tant, la pregunta que volíem fer era respecte de 
quin és el motiu pel qual s’utilitza aquell accés a persones, o persones amb 
dificultats de mobilitat utilitzen aquell accés, i si això tindrà una solució ràpida o 
ja té solució, perquè ha sigut només circumstancial degut a les obres que s’hi 
han realitzat. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Becerra. 
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SALVADOR BECERRA 
 
Sí.  Bé, si hagués sigut més concret hauria vingut més preparat.  El risc de que 
no sigui concreta és que... no, a veure, no sé, no sé exactament per què 
alguna persona amb discapacitat ha entrat per darrere, no sé el perquè.  La 
piscina està adaptada, creiem que està ben adaptada, té una rampa d’entrada 
a la porta principal, que és per on s’entra normalment, hi ha... els baixos de la 
piscina estan equipats amb grua, els lavabos estan adaptats, etc., etc.  Si hi ha 
alguna cosa per millorar, per descomptat, no?, que es millorarà.  No, no sé el 
perquè algú entra o ha intentat entrar per darrere.  Darrere hi ha uns vestuaris, 
que són uns vestuaris que eren provisionals, que es van posar per fer els 
cursets als nens, que han quedat allà instal·lats, però bueno, estan fent un 
servei.  Ens estem replantejant una ampliació de vestuaris l’any que ve en 
aquella zona, en funció de l’èxit que tingui la piscina, que està tenint èxit.  Però 
tot lo que és, insisteixo, tot lo que és l’entrada i l’accés de minusvàlids, o de 
persones amb dificultat de mobilitat, és per l’accés principal: hi ha la rampa, hi 
han els ascensors, hi han els passadissos, hi han els lavabos habilitats, tant 
dintre els vestuaris com fins i tot a lo que és a la zona de la platja piscina hi ha 
també un bany habilitat.   
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No faré més comentaris sobre la concreció de les preguntes, però bueno, en 
qualsevol cas sí que li agrairia que s’assabentés, perquè em consta que hi han 
empleats de l’equipament que van veure una situació concreta, no?, i per tant 
sí que li agrairia que s’informés sobre aquesta situació concreta que s’ha donat 
o que es podia haver donat, i si això passa freqüentment o no, per tal d’intentar 
evitar que pugui tornar a passar.  Gràcies. 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Així ho farem, eh?  Vigilarem a veure què... bueno, i que algú m’expliqui per 
què intenten entrar per la porta de darrere que hi ha escales, quan hi ha una 
entrada adaptada.  Estarem al cas.  Gràcies. 
 

  19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU. 
 
ALCALDE 
 
La pregunta següent de l’ordre del dia és de Convergència i Unió.  Llavors, la 
pregunta següent és del grup de Convergència i Unió: ha donat resposta 
l’equip de govern a les 11.000 signatures en relació a la gossera, ha iniciat els 
tràmits per crear la comissió a què es va comprometre? 
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FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, la pregunta és també concreta i senzilla.  Han donat o pensen donar 
resposta a les 11.000 signatures?  I si han començat a fer alguna cosa per 
crear la comissió a què es van comprometre en el seu moment.  
 
ALCALDE 
 
Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs la resposta podria ser també senzilla, però bueno, en tot cas li diré.  Sí 
s’ha donat resposta al tema, concretament amb data del 23 d’abril es va entrar 
en aquest Ajuntament doncs una sol·licitud per part de... signada per diferents 
persones d’entitats de la ciutat, concretament que demanaven: que s’eviti el 
tancament del Centre d’Acollida d’Animals de Vilanova i el trasllat dels animals 
a Vilafranca, i en cas d’aprovació, que es procedeixi a la consulta popular 
sobre el tema en qüestió i que a aquest efecte manifesten presentar doncs les 
signatures.  En aquell moment eren 7.607, que van anar després ampliant i 
també fent entrada en aquest Ajuntament en el seu registre, i que la Fundació 
Altarriba gestioni el Centre d’Acollida d’Animals i s’eviti el seu tancament i el 
seu trasllat dels animals a Vilafranca. Això és la sol·licitud.   
 
El 28 de maig l’alcalde va fer un Decret, concretament desestimant la petició 
tant de consulta, com desestimant doncs la petició de que es deixés en 
suspens l’acord de Ple.  I que dit Decret es basa en un informe que es va fer 
des de l’assessoria jurídica i els serveis de Secretaria, concretament pel 
secretari de la Corporació, en el qual s’avalava i s’estudiava doncs tota la 
sol·licitud.  Bàsicament, i resumeixo molt tot l’informe que es fa des de... i que 
es manifesta en aquest Decret, doncs que les signatures doncs no complien 
els requisits formals que es demanen segons la normativa i la Llei que 
estableix per les peticions.  Dic allò: doncs les signatures han de correspondre, 
per exemple, doncs a veïns de Vilanova i la Geltrú, és a dir, 
empadronats/empadronades.  Es va fer... fruit d’això es va fer un mostreig, els 
tècnics van fer un mostreig, per comprovar aquesta circumstància i es va poder 
demostrar que un 25’5 del mostreig corresponia a persones no empadronades 
a Vilanova i la Geltrú.  Es va poder comprovar també doncs que moltes de 
les... 
 
ALCALDE 
 
Se li ha acabat el temps.  Senyor Xavier Sánchez. 
 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, en primer lloc, aquest grup hagués agraït que si una cosa es contesta el 28 
de maig, haguéssim agraït, eh?, en tot cas tenir resposta o com a mínim saber-
ho, eh?, perquè com a mínim un tema que ha tingut una certa política i un cert 
discurs i debat al Ple, fóra bo que en Comisió això s’hagués pogut tractar i 
treballar i com a mínim saber els criteris que l’Ajuntament ha tractat per no 
donar compte de les signatures.  Per primer lloc. 
 
I segona, home, crec que només un dels arguments sigui el tema de les 
signatures, i que sigui d’aquest... amb aquest poc pes, des del nostre punt de 
vista i des del punt de vista polític, i és una opinió política, i l’entendran, no em 
sembla del tot rigorós, eh?, i més quan aquest Ajuntament, a hores d’ara, 
encara no té regulat el tema de participació ciutadana, perquè no s’ha 
desenvolupat el reglament que pertocava.  Espero que es fagi a partir del 
gener i que ho puguem tenir tots.  Però en aquests moments jo crec que el 
govern només es posa l’etiqueta de participació ciutadana en allò que parteix 
del seu propi... del propi Ajuntament.  I en canvi, quan hi ha participació per 
part d’entitats o de persones individuals que consideren que es poden fer les 
coses d’una altra manera, la resposta no crec que sigui la més adequada, 
simple i llanament dir-lis que les signatures concretes no han estat ben 
redactades, sinó que crec que s’hauria d’haver fet una valoració molt més 
profunda respecte això.   
 
Com no ha pogut donar resposta al tema de la comisió, perquè no ha tingut 
temps per donar-me-la, espero que me la pugui donar un cop acabi el Ple. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez. 
 

 20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP. 
 
ALCALDE 
 
I ara ve la pregunta darrera, que és de la CUP. Pregunta sobre l’aplicació de 
l’actual Reglament de Participació Ciutadana. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
En concret, en el tema de les audiències públiques i bé, només volíem 
preguntar: el capítol 5 del Reglament de Participació Ciutadana està dedicat al 
concepte “audiència pública”, llavors preguntàvem en quins termes i quan 
s’organitzen les audiències públiques o no des de l’Ajuntament, tal i com un 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

article de més endavant, l’article 51, obliga o diu que es farà... l’Ajuntament 
convocarà cada any audiència pública sobre les matèries següents: 
pressupostos municipals, ordenances fiscals i programa d’actuació o la seva 
revisió.  Llavors, en quina mesura això es fa o es deixa de fer. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs li responc... i bàsicament també serveix un pelet per dir-li una 
incorrecció, a lo millor doncs el regidor... és que aquest Ajuntament té un 
Reglament de Participació Ciutadana que en tot cas és del  18... doncs que és 
del 18 de setembre, i que en tot cas doncs estem treballant, i en aquest sentit 
sí que hi han convocades un seguit de reunions per fer doncs una revisió de si 
aquest Reglament s’adequa doncs, bueno, pues a la dinàmica participativa de 
la ciutat.  És evident que aquest Reglament doncs recull diferents àmbits de 
participació, bàsicament doncs el dret a la informació, el dret de participació 
directa, la participació de les associacions ciutadanes i els consells de 
participació, que són també un element i concretament doncs també, després 
el foment de la participació com així... així com altres iniciatives al moment.  I 
creiem i estem satisfets del funcionament d’aquest Reglament des del 2002. 
 
Respecte a les audiències públiques, concretament, aquest Ajuntament ha 
realitzat durant el 2007 vuit audiències públiques.  L’any 2008 tres audiències 
públiques i, en el que portem d’any 2009, catorze audiències públiques.   
 
I pel que fa al tema de les ordenances i del pressupost, en tot cas el que s’està 
debatent i es porta en aquest cas, també dintre del... utilitzant el mateix 
Reglament, és el sistema del Consell d’Associació de Veïns, que és on en 
plenari es tracta el tema de les ordenances fiscals i els pressupostos.  Dir-li 
que com a consells, com a Consell Municipal d’Associació, per donar-li dates, 
doncs al 2007 es va realitzar, perquè el mandat va començar tard, doncs un, el 
de pressupost municipal del 2008; al 2008 es van realitzar doncs un, dos, 
quatre consells municipals en què estaven també les ordenances i el 
pressupost; al 2009 tenim... hem realitzat dos, un del Pla especial del Port, que 
es va tractar en el Consell d’Associació de Veïns, i un altre dels projectes del 
FEIL. 
 
ALCALDE 
 
S’ha acabat el temps.  Senyor Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Això són audiències públiques? Tot això que em diu?  O sigui... ah, bueno, no, 
és una altra pregunta, no?  
 
ALCALDE 
 
No, no, que no vull dir que no hi hagi diàleg.  Vostè la pot argumentar com li 
sembli.  Però digui...  No, jo em referia a que no contestés ella. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Ah, val, val.  No, no, però afegia que si això, aquestes reunions que diu vostè 
del Consell Municipal d’Associacions i això són, en forma i en Reglament, tal 
com es defineix aquí què és una audiència pública.  Ho són?  Està informada 
tota la ciutadania, estan oberts al públic, etc.?  Sí? 
 
ALCALDE 
 
No pots respondre. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Per això deia jo que no podia fer la pregunta.  Val, val, perdó, perdó.  Sí que la 
puc fer, però no té gràcia.  
 
ALCALDE 
 
Per això ho deia, eh?, perquè ella no podia contestar. 
 
 

PRECS 
 

ALCALDE 
 
Passem a l’apartat de precs.  En tenen, de precs?  Senyor Rodríguez.  
Endavant. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres hem rebut en dues ocasions ja una queixa de la Unió 
Protectora d’Animals del Garraf, amb relació a unes peticions que han fet per 
poder-se ubicar a la rambla, complint una determinada funció, que és la 
d’aconseguir adoptants per als animals que tenen acollits ells.  I les 
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informacions que ens reben és que una setmana se’ls hi autoritza, una altra 
setmana no se’ls hi autoritza, i que hi ha una certa indeterminació al respecte 
de quan se’ls autoritza i no se’ls autoritza.  Fins i tot se’ls hi diu que la rambla 
doncs està plena, està ocupada, deu estar ocupada de ciutadans passejant, 
però no hem vist tampoc que hi haguessin una cantitat desorbitada d’entitats 
complint una determinada funció.  Per tant, el prec que els hi volíem fer era 
que, si us plau, no limitessin a ningú, però tampoc a la Unió Protectora 
d’Animals del Garraf, el poder ubicar doncs els seus espais en el lloc que ells 
considerin oportú, per tal de complir aquesta funció.   
 
De totes maneres, dit això, també els hi faig un altre prec. I és que si els 
funcionaris municipals o la Policia local detecta que en algun moment s’insulta 
algun regidor, el que sigui, del partit que sigui, i tenen que actuar, que ho facin, 
però que no mantinguin la sospita permanentment.  Però que si tenen que 
actuar, que actuïn, i per una altra banda, que no els impedeixen poder realitzar 
la funció que vulguin realitzar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Santamaría i senyor Figueras. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies.  Jo adreço un prec a l’equip de govern, de part de les jardineres del 
carrer Correu i alguna plaça, eh?  En el seu dia, el carrer Correu, que és un 
carrer que va quedar molt bonic, en aquest moment aquelles jardineres estan 
transformades en papereres, en l’objecte de llençament d’ampolles, papers, 
perquè les plantes són mortes.  Per tant, jo pregaria que ja que hi ha una 
campanya de plantació de flor a determinats indrets de la ciutat, es faci una 
revisió a l’estat de les jardineres i, evidentment, a replantar-les.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Bueno, ja no els hi dic, i van passant el micro. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Molt bé.  Són dos precs o tres precs de reconeixement.  Els dos primers doncs 
amb un sentit una mica més trist i el tercer en un sentit una mica més positiu, 
eh?  Els dos primers són doncs de reconeixement a dues persones que 
aquesta setmana doncs han traspassat, dues persones importants i que han 
marcat la història de la nostra ciutat, cadascun dels dos amb la seva petita 
aportació, un és el senyor Massana i l’altre el senyor Garriga, el senyor 
Marcel·lí Garriga.  I com a doncs regidor del grup que represento, però també 
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com a persona membre de la Joventut Nacionalista de Catalunya, m’han fet 
arribar els membres de la ciutat doncs si podia expresar un prec de condol 
referit al senyor Marcel·lí Garriga, ja que fa pocs mesos se li va atorgar el 
Premi Compromís que atorga anualment la JNC, doncs per reconèixer la 
trajectòria d’aquelles persones que han estat compromeses amb el seu temps 
i, per tant, doncs compleixo la petició que se m’ha fet. 
 
I el següent prec també és en reconeixement doncs a la tasca que ha fet la 
Comisió organitzadora de la consulta que ahir va tenir lloc a la ciutat, doncs 
que durant forces setmanes ha aplegat un bon nombre de vilanovins i 
vilanovines treballant per organitzar el que ahir es va produir.  I que doncs, més 
enllà de les lectures polítiques que cadascú en pugui fer, crec que sí que 
podem compartir, o com a mínim des del grup de Convergència i Unió així ho 
expresem, doncs l’èxit o el dia històric que ahir es va viure a la nostra ciutat.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí, gràcies.  Un prec amb relació a l’equipament juvenil i d’altres que s’han 
presentat darrerament, com el pavelló Isaac Gàlvez, l’auditori annexe a l’escola 
de música, i que és el següent: per tal de garantir-ne la participació de tots 
aquells que integrem la Comisió de Cohesió Social i Identitat, i de tots els 
vilanovins que representem, ens agradaria rebre la informació i tenir la 
possibilitat de participar en el seu diseny i funcionalitat, i no ja assabentar-nos 
en la seva fase final, on la possibilitat d’intervenir-hi ja és molt minsa.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, diferents ciudadans s’han adreçat al nostre grup queixant-se de la situació 
com s’han col·locat les jardineres metàl·liques als carrers que s’han 
reurbanitzat.  Desgraciadament, el divendres passat jo vaig ser testimoni d’un 
cas, sobretot a les cruïlles.  Les jardineres estan col·locades d’una forma que 
estan molt a prop de les cruïlles i quan giren els cotxes no les veuen, i s’ha 
donat ja dos casos d’accident i ha afectat, a part de la jardinera, ha afectat a la 
part metàl·lica del cotxe.   Jo demanaria, pregaria al senyor alcalde, que 
reubiquessin la situació, calculessin el gir que fan els cotxes, quan les cruïlles, i 
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si més no que els pintessin amb una pintura reflectant perquè els poguessin 
veure a la nit.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs s’aixeca la sessió. 
 
 
PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CUP I LES SEVES RESPOSTES 
 

19 octubre 2009 
 
1. Qui s’encarrega de la programació del cinema Bosc? 
 
L'equip tècnic de Neàpolis, amb assessors. 
 
Amb quina periodicitat es programa?  
 
De forma setmanal i, tenint en compte les possibilitats del mercat 
cinematogràfic i els criteris de programació, es preveuen possibles estrenes a 
un mes vista. 
 
Sota quins criteris es fa aquesta programació? 
 
Els criteris de programació es basen en diversos vectors: 
 
De caire tècnic: 
 

• Capacitat de les sales i sistemes tècnics 
• Possibilitats del mercat 
• Negociacions amb les distribuidores 

        
De caire conceptual: 
 
Es programa amb la combinació: 

• d'estrenes comercials amb nivell de qualitat 
• de Versions originals subtitulades 
• de Versions originals subtitulades en català 
• de caràcter no comercial/independents 
• Cinema infantil 

            
Qüestions intrínseques: 
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S'estrenen totes les pel·lícules en català (tant en infantil, adults i documentals, 
V.O.S.C.) que ofereixen les distribuïdores i aquelles a les que pot accedir 
aquest cinema municipal. 
 
Es programen passis especials: escoles, mostra de curmetratges (MIC) o 
commemoratives (Coronel Macià). 
 
Es programen estrenes amb la possibilitats de forums posteriors amb els 
protagonistes, actors i directors relacionats amb les pel·lícules en qüestió: 
s'han fet tres forums fins el moment. 
 
2.  Per quin motiu s’han deixat de transmetre en directe per Canal Blau 

els plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú? Hem pogut llegir a 
algun mitjà de comunicació que la intenció és retransmetre "els plens 
més destacats", sota quins criteris es decidirà quins son aquests 
plens? 

 
Amb el nou mapa digital de la TDT, les televisions locals han deixat de ser 
televisions gestionades per un sol Ajuntament i han passat a ser televisions de 
proximitat, la gestió de les quals recau en Consorcis Públics formats per un 
conjunt d'ajuntaments. En el cas nostre, per els sis ajuntaments de la comarca 
del Garraf. 
 
Una de les qüestions que es va considerar  amb l'entrada en funcionament del 
nou Mapa de la TDT, era l'emissió dels Plens Municipals.  Els i les 
responsables tècnics del Consorci  van analitzar els dies de celebració de les 
sessions plenàries a tots els ajuntaments de la comarca i es va comprovar la  
coincidència d’alguns plens de la comarca (Sitges i Vilanova i la Geltrú en dia i 
hora  i Canyelles i Olivella també )  Al mes de maig del 2008 es va preguntar 
als sis ajuntaments de la comarca quina era la seva posició sobre l'emissió 
íntegre dels plens municipals. La resposta de tots els ajuntaments va ser  
sol·licitar aquesta emissió en directe a través de la TDT.  
 
Davant d'aquesta situació es va valorar diverses alternatives. Entre d’altres, 
deixar d'emetre tots els plens i/o emetre aquells que tinguessin un interès 
destacat. 
 
En  la sessió ordinària, del Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió 
Digital Local Pública del Garraf (CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF) del 2 
de juliol de 2009,  es va informar als membres del consorci que, malgrat la 
llarga trajectòria d’anys d’emissió dels plens municipals de Vilanova i Sitges, 
l’arribada de la TDT comarcal generava tècnicament dificultats en les 
desconnexions per poblacions.  
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A part de les qüestions tècniques, es van considerar i valorar els aspectes de 
qualitat de la proposta de la Televisió Publica que es vol gestionar des del 
Consorci . Hom va considerar que l’emissió de tots els plens de tots els 
municipis consorciats podria anar en  detriment de la qualitat i de d’interès de 
la nostra programació que està destinada al conjunt de teleespectadors dels 
sis municipis de la comarca. Aquesta pèrdua de qualitat és podria donar en el 
sentit que  hi ha sessions plenàries que duren moltes hores i perquè l’interès, 
temàtic i local, només es genera en la població del ple en qüestió.  Es va 
valorar, així, una qüestió d’equilibri d’hores destinats als Plens, amb relació a 
d’altres programes. 
 
Per aquests motius, es va considerar fer  en directe o en diferit dels plens més 
importants de cada municipi consorciat. A dia d'avui l'únic ple que s'ha emès 
per TDT ha estat el Ple de l'estat de la Ciutat de Vilanova i la Geltrú. Els plens 
d'aprovació de pressupostos o aquells que continguin algun punt de molt 
interès per a la majoria de la ciutadania, seran susceptible de ser emesos en 
directe per la TDT.  Aquesta tria serà feta sota criteris periodístics. 
 
Paral·lelament, al mes de setembre va començar l’emissió de  “Sessió 
Plenària”, un  nou programa que acull resums amplis dels plens de la comarca 
i entrevistes a regidors i regidores de la comarca. També s’ha previst fer 
difusió dels plens a partir de  les WEBS. Per una banda, els vídeos íntegres 
dels mateixos plens els deixarem disponibles en una pàgina WEB del 
Consorci perquè els usuaris d'Internet els puguin reproduir.  Per altra, els 
Ajuntaments podran posar un link en els seus ajuntaments amb aquest 
objectiu. 
 
Actualment, la televisió pública del Garraf, gestionada pel Consorci Teledigital, 
fa un aposta decidida per la producció comarcal. Aquesta tardor realitza 
setmanalment fins a 12 programes de producció pròpia, arribant a les 15 
hores a la setmana de producció local. La proposta contempla: 2 informatius 
diaris i un de resum a la setmana, un  programa d'esports, un d'entrevistes, 
un  programa de  tertúlia ciutadana, un programa  entorn el món empresarial, 
un dedicat a les festes populars, un de tecnologia i tendències, un magazin de 
cultura i patrimoni i les retransmissions esportives i culturals.  
 
3.  Tenint en compte la prohibició del concert de clausura del 

Correllengua d’enguany (un acte que es feia des de fa 8 anys), quins 
seran a partir d'ara els criteris del Govern per a la realització 
d’activitats musicals nocturnes a la plaça de la Vila? No se’n farà 
cap? Dependrà de quina entitat l’organitzi? Només es faran les que 
organitzi l'Ajuntament? 

 

 



 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

D’acord amb les converses mantingudes entre les Regidories de Serveis 
Viaris i Cultura, d’una banda i els veïns de la Pl. Vila d’altra, els criteris per 
autoritzar actes públics que comportin increments de sorolls a partir de les 
22h, a la Pl. Vila es restringiran al Ball de gala i el Ball de Festa Major 
organitzats pels Pabordes, el Ball de Mascarots organitzat per la FAC i els 
concerts del FIMPT. 
 
4.  Per què no es va donar el permís, el dia 3 d’octubre, per a la parada 

dels animalistes a la Rambla/F.Macià al·legant que la Rambla estaria 
plena de parades a banda i banda, quan en realitat no hi eren? 

 
No es va donar permís per que aquest dia hi havia altres activitats a la 
Rambla: ONG Humana i  Xarxa d’espectacles (Cercavila i espectacle final a la 
cruïlla de la Rambla Principal i Francesc Macià.)  
 
5. Per què no es va enviar la publicitat de la fira de novembre secció 

entitats als grups animalistes que, d’altra banda, hi han participat 
tradicionalment? 

 
Donat que es va produir un malentès a l’hora de recollir la base de dades, la 
documentació informativa per aquest grup d’entitats no es va enviar per correu 
ordinari junt amb tota la resta d’entitats. 
 
Tan bon punt ens vam adonar de la qüestió, es va trucar per telèfon a totes les 
entitats i es va enviar un correu electrònic, avisant-les de la reunió.  
 
Tanmateix, aquelles entitats que no els va ser possible assistir a la reunió, 
se’ls va facilitar tota la informació telefònicament. 
 
El fet és que s’han apuntat 4 entitats animalistes (el mateix nombre que l’any 
2008), de les quals, 2 ja havien exposat l’any passat. Les que no s’han 
apuntat, havien estat avisades amb prou antelació. 
 
6.  Quin és el mecanisme o criteri pel qual el Manani Rock es trasllada 

fora la Plaça del Port al·legant raons de competències i s’hi instal·la, 
en canvi, la Casa de Andalucía? 

 
Per raons tècniques, ha calgut reorganitzar els espais públics on es celebren 
el ball de Festa Major i la caseta de la Casa de Andalucía al sector de Baix-a-
mar. El Manani Rock s’ha mantingut al mateix lloc. Tot això ha estat ratificat 
per la Comissió tècnica d’activitats a la via pública. 
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7. Quines han estat les trobades/activitats comunes durant els darrers 
dotze mesos entre les ciutats de Vila-Real i Merignac amb les quals 
Vilanova i la Geltrú està agermanada? 

 
RELACIÓ DE PROJECTES DESENVOLUPATS AMB LA CIUTAT 

AGERMANADA DE MÉRIGNAC 
 
Any 2008 
 
Intercanvi d’alumnes dels instituts  
 
Intercanvi d’alumnes d’ESO dels IES Manuel de Cabanyes i Dolors Mallofré 
amb alumnes de l’institut Bourran de Mérignac a fi d’aprendre francès/català i 
compartir experiències amb joves de la mateixa edat de la ciutat agermanada. 
 
Es va dur a terme del 3 d’abril fins a l’11 d’abril de 2008 a Vilanova i del 15 al 
23 de maig de 2008 a Mérignac. 
 
Visita delegació tècnics esportius 
 
Una delegació de tècnics esportius de Vilanova visiten al SAM Omnisport de 
Mérignac a fi de conèixer les instal·lacions esportives i posar en comú les 
diferents metodologies de treball emprades pels tècnics esportius de les 
diferents instal·lacions i esbrinar la possibilitat d’intercanvis de nois i noies en 
l’àmbit de l’esport. 
 
Es va dur a terme del 15 al 18 de maig de 2008 a Mérignac 
 
Trobada ciclista 
 
Els ciclistes del Club Chemin Long de Mérignac van fer Mérignac-Vilanova en 
tres etapes. 
 
L’última etapa, Rialp-Vilanova, es baixa conjuntament amb els ciclistes de la 
Unió ciclista Vilanova. 
 
Es va dur a terme els dies del 27 al 29 de juny de 2008 des de Rialp a 
Vilanova. 
 
Visita de tècnics de biblioteques 
 
Visita de les directores de les biblioteques Joan Oliva i Cardona Torrendell a la 
mediateca de Mérignac a fi de conèixer la nova mediateca de Mérignac 
inaugurada el passat mes d’octubre i posar en comú les diferents 
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metodologies de treball emprades per les tècniques de les diferents 
instal·lacions. 
 
Es va dur a terme del 30 de juny al 2 de juliol a Mérignac 
 
 
Prevenció de l’esport 
 
Subvenció del programa europeu “Joves en acció”, on noies d’entre 15 a 18 
anys de França, Itàlia, Portugal i Catalunya posen en comú els valors que es 
poden aprendre practicant un esport majoritàriament masculí. 
 
 
Visita delegació tècnics de Mérignac 
 
Una delegació tècnica d’agermanaments de Mérignac visita Vilanova a fi de 
portar a terme una reunió de treball per a desenvolupar conjuntament els 
futurs projectes d’ambdues ciutats. 
 
Es va dur a terme del 21 al 24 de juliol a Vilanova 
 
 
Visita oficial a Mérignac 
 
Una delegació de representants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
encapçalada per l’alcalde de la ciutat, sr. Joan Ignasi Elena i el segon tinent 
d’alcalde i regidor de Desenvolupament local, Promoció de la ciutat, Societat 
de la Informació i Agermanaments, sr. Josep Tomàs Àlvaro són convidats a 
assistir als actes de celebració de la Setmana Catalana de Mérignac 
 
Es va dur a terme del 15 al 19 d’octubre de 2008 a Mérignac 
 
 
Any 2009 
 
Pràctiques d’empresa 
 
Una estudiant del Lycée Professionnel Marcel Dassault fa les pràctiques 
d'empresa durant un mes a l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d’un 
projecte Leonardo tramitat pel Lycée Professionnel Marcel Dassault amb 
col·laboració de l'IES Joaquim Mir. 
 
Es va dur a terme del 19 de gener fins al 13 de febrer de 2009 
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Visita delegació tècnica esportiva 
 
Una delegació del servei d'Esports de Mérignac visita Vilanova a fi de conèixer 
la gestió esportiva, i posar-se en contacte amb diferents entitats i clubs 
esportius de la ciutat per parlar dels projectes d’intercanvi 2010.  
 
Es va dur a terme del 12 al 15 de març de 2009 a Vilanova 
 
Intercanvi d'alumnes dels instituts 
 
Intercanvi d’alumnes d’ESO dels IES Manuel de Cabanyes i Dolors Mallofré 
amb alumnes de l’institut Bourran de Mérignac a fi d’aprendre francès/català i 
compartir experiències amb joves de la mateixa edat de la ciutat agermanada. 
Es va dur a terme del 6 al 13 de març de 2009 a Vilanova i del 20 al 27 de 
març de 2009 a Mérignac. 
 
Promoció de productes de Mérignac 
 
Promoció de productes de Mérignac a la Fira de novembre a fi de donar-los a 
conèixer a la ciutadania. Finalment i degut a la crisi, només es podrà 
promocionar el vi de Chateau Luchey-Halde, el qual tindrà un estand a la Fira 
de novembre. 
 
Es durà a terme del 12 al  15 de novembre de 2009 a Vilanova. 
 
Visita oficial a Vilanova 
 
Una delegació de representants de l’Ajuntament de Mérignac encapçalada per 
l’alcalde de la ciutat, sr. Michel Sainte-Marie inaugura la Fira de novembre. 
 
Es durà a terme del 12 al 15 de novembre de 2009 a Vilanova 

 
RELACIÓ DE PROJECTES DESENVOLUPATS AMB LA CIUTAT 

AGERMANADA DE VILA-REAL 
Any 2008 
 
III Trofeu d’Estiu d’Handbol 
 
Partit amistós d’handbol per tal de reforçar els vincles d’amistat que existeixen 
entre els equips sèniors d’handbol de Vila-real i del Club Esportiu Vilanova. 
 
Es va dur a terme del 30 al 31 d’agost a Vilanova i del 6 al 7 de setembre a 
Vila-real. 
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Any 2009 
 
III Trofeu d’Estiu d’Handbol 
 
Partit amistós d’handbol per tal de reforçar els vincles d’amistat que existeixen 
entre els equips sèniors d’handbol de Vila-real i del Club Esportiu Vilanova. 
 
Es va dur a terme del 30 al 31 d’agost a Vilanova i del 6 al 7 de setembre a 
Vila-real. 
 
8.  Per què un cop realitzades les obres a diversos espais de la ciutat no 

es retiren els cartells publicitaris que, en alguns casos, hi segueixen 
estan mesos després de ser acabada l’obra i envaeixen llocs 
d’aparcament? 

 
El manteniment dels cartells obeeix a la necessitat de justificar correctament 
les subvencions de l’Estat, sobre tot programa FEIL, i també de la Generalitat, 
programa PUOSC o FEDER, o fins i tot de Diputació de Barcelona.  
 
Només se n’ha retirat un del pati de l’Escola Cossetània, corresponent al FEIL, 
per evitar accidents de l’alumnat, però que s’haurà de tornar a instal·lar per 
complir amb la normativa de justificació de subvencions. 
 
No consta que amb aquests cartells s’envaeixin llocs d’aparcament. 
______________________________________________________________ 

 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21:50 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
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