
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-13-02-2017/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2017 

 
Acta núm. 2 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 13 de febrer de 2017, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
DAVID MONTES MUÑOZ (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 



 

 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

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

l’Ajuntament del dia 23 de gener de 2017. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Tresoreria 
 
   2. Donar compte dels informes de la Tresoreria referents al que disposa la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat, quart trimestre 2016 i el que disposa la Llei 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la 
redacció donada per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial del sector públic.  (Exp. 17/2017-TRE) 

 
Serveis Socials 
 
   3. Donar compte al Ple dels indicadors socials del 4t. trimestre de l’any 2016. (Exp. 

65/2017-SSO) 
 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 
   4. Convalidació del Decret de data 01.12.2016, relatiu a la contractació d’una 

treballadora social per a Serveis Socials. (Exp. 593/2016-RH) 
   5. Convalidació del Decret de 19.12.2016, relatiu a la contractació d’un auxiliar 

tècnic per al servei de Turisme. (Exp. 550/2016-RH) 
   6. Declaració dels serveis essencials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 

43/2017-RH) 
   7. Assignació al Sr. xxxxxxxxxxx de les funcions de gerència del Consorci 

Urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord al lloc de treball 



 

 

eventual d’assessor-coordinador de l’Àrea de Territori i Espai Urbà.  (Exp. 
52/2017-RH) 

 
Intervenció 
 
   8. Aprovar el refinançament d’un préstec hipotecari del Consorci de Serveis a les 

Persones formalitzat amb Caixabank el 30.12.2008. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
   9. Establir el dia 14 d’abril com a dia dels valors republicans i de les víctimes de la 

repressió franquista. (Exp. 15/2017-CUL) 
 
Equitat 
 
  10. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre diversos ajuntaments per 

a la creació d’una xarxa de municipis LGTBI. (Exp. 2/2017-CON) 
 
Serveis Socials 
 
  11. Convalidar l’acord de la Junta de Govern Local de 31.01.2017, en relació amb 

l’aprovació de l’autorització de la despesa dels encàrrecs de gestió vigents al 
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2017. 
(Exp. 47/2017-SSO) 

 
Salut 
 
  12. Autorització de la despesa dels encàrrecs de gestió vigents d’educació per a la 

salut al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú per a l’any 
2017. (Exp. 13/2017-SAL) 

 
 

MOCIONS 
 
Grup Municipal de C’s 
 
  13. Moció per a la creació d’un servei d’informació al ciutadà a través de l’aplicació 

whatsapp. (Exp. 11/2017-eMOC) 
  14. Moció en defensa dels veïns afectats per ocupacions especulatives i incíviques. 

(Exp. 12/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 



 

 

  15. Moció per a una declaració d’objectius sobre comunicació que contribueixi a la 
millora de continguts de Canal Blau Ràdio i Televisió. (Exp. 13/2017-eMOC) 

  16. Moció per a l’etiquetatge dels productes de la pesca i l’aqüicultura frescos. (Exp. 
14/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
  17. Moció per a la creació d’una taxa per l’ús privatiu de dominis públics municipals 

per a instal·lacions de distribució energètica.  (Exp. 15/2017-eMOC) 
  18. Moció per la inclusió de clàusules socials i mediambientals en la contractació 

pública municipal. (Exp. 16/2017-eMOC) 
 
Regidora no adscrita, ERC, PP, CIU, PSC i SOM VNG 
 
  19. Moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Manifest conjunt 

sobre la C-32 i els problemes de mobilitat en el recorregut de la C-31.  (Exp. 
17/2017-eMOC) 

 
Grup Municipal d’ERC 
 
  20. Moció per a l’elaboració del projecte de l’espai firal del Penedès a Vilanova i la 

Geltrú. (Exp. 18/2017-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 
 21.  Pregunta de C’s: 
 
      -  Tenim coneixement que alguns alumnes van passar l’anterior curs escolar 

2015/2016 sense material i sense llibres de text. També durant aquest curs s’ha 
donat un ultimàtum a les famílies en situació de vulnerabilitat que si no paguen 
es quedarien sense material escolar. 

 
 Quines solucions té previstes la Regidoria d’Educació per solventar aquesta 

situació? 
 
 22. Preguntes d’ERC: 
 
     -  Sobre la nau del ferrocarril. 
     -  Sobre VNG Aparcaments. 
 
 23. Pregunta de la CUP: 
 
     -  Sobre la recollida de residus municipal. 
 
 
PRECS 
 



 

 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 23 DE 
GENER DE 2017. 

 
S’aprova per unanimitat dels presents l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de 23 
de gener de 2017, amb un total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 
4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no 
adscrita). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

  2. TRESORERIA. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA 
TRESORERIA REFERENTS AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE 
DESEMBRE, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, QUART 
TRIMESTRE 2016 I EL QUE DISPOSA LA LLEI 2/2012, DE 27 D’ABRIL, 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 
SEGONS LA REDACCIÓ DONADA PER LA LLEI ORGÀNICA 9/2013, 
DE 20 DE DESEMBRE, DE CONTROL DEL DEUTE COMERCIAL DEL 
SECTOR PÚBLIC. (EXP. 17/2017-TRE) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en l’article quart, un procediment de tramitació, informació i 
publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar compliment als 
terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei. 
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
La Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
segons redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control 
del deute comercial del sector públic, estableix que les Administracions públiques que 
no compleixen amb la normativa sobre la morositat hauran d’incloure en 
l’actualització del seu pla de Tresoreria l’import dels recursos que dedicarà 
mensualment al pagament de proveïdors per reduir el seu període mig de pagament 
fins el termini que fixa la llei i el compromís d’adoptar les mesures necessàries per 
complir el termini.  
 
Una vegada presentats els informes a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Seguretat i Hisenda en data 6 de febrer de 2017 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives 
 
Per tot això, 
 



 

 

ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de la Tresoreria (annex I) 
corresponent a les obligacions pendents de pagament comptabilitzades i que 
incompleixen els terminis de pagament del quart trimestre del 2016 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, i de l’informe de la Tresoreria (annex II) que fa 
referència a l’article 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (annex II).  
 
 

ANNEX I 
 
I N F O R M E  03/2017 
 
MARIA PILAR TENA CASABÓN, TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 de la Llei 3/2004, modificat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del 
tresorer de l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament fixats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents 
de pagament comptabilitzades corresponents al quart trimestre natural de 2016, 
segons la informació resultant dels programes comptables, en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament és: 
 

• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

Data Informació Nombre factures      Import 

      9/01/2017         915 6.329.123,04 € 
 

• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació Nombre factures       Import 

      9/01/2017         423   689.579,73€ 
 

• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 

Data Informació Nombre Factures         Import 

   12/01/2017            98      36.815,38€ 
 



 

 

 
Annex II 

 
INFORME DE TRESORERIA 05/2017 

 
 

Vist l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, segons redacció donada per la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector públic: 
 

“6.  Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo medio de pago 
a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al menos, 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre 
morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la adecuación de su 
ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de 
tesorería. 
 
Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de 
acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad, la Administración deberá incluir, en la 
actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la 
mencionada publicación, como parte de dicho plan lo siguiente: 
 
a)  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a 

proveedores para poder reducir su periodo medio de pago hasta el 
plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

 
b)  El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de 

gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros 
y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de 
su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad.” 

 
Vist l’apartat 4 de l’article 2016 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic: 

 
 “4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar 
al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista 
deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días 



 

 

desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del 
servicio. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo 
expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos 
que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el 
acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar 
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará 
hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en 
el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.” 

 
Vist que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
corresponent al quart trimestre de 2016 és de 94,36 dies. 
 
Vist el que disposa l’article 187 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: 
 

“La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de 
disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, 
en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.” 

 
Vist que consten pendents de pagaments: 
 

1. Obligacions contretes en exercicis anteriors, vençudes liquides i exigibles per 
import de 6.491.975,79€, d’acord amb el següent detall: 

Mes Data de Venciment       Import 
Setembre’16 28/02/2017 913.259,63 
Octubre’16 28/02/2017 1.718.527,84 
Novembre’16 31/03/2017 1.132.131,62 
Desembre’16 30/04/2017 2.728.056,70 

 

2. Vist que l’import de les despeses de personal, d’acord amb el projecte de 
pressupost, ascendiran durant l’any 2017 a la quantitat de 26.669.598€, 
d’acord amb el següent detall: 

 



 

 

Mes      Import 
Gener 1.884.257,00 € 
Febrer 1.884.257,00 € 
Març 2.174.257,00 € 
Abril 1.884.257,00 € 
Maig 1.884.257,00 € 
Juny 3.768.514,00 € 
Juliol 1.884.257,00 € 
Agost 1.884.257,00 € 
Setembre 1.884.257,00 € 
Octubre 1.884.257,00 € 
Novembre 3.768.514,00 € 
Desembre 1.884.257,00 € 

 

3. Vist que les despeses financeres (amortització de préstecs, pagament 
d’interessos i devolució d’operacions de tresoreria) ascendiran a 
12.359.614,20€ , segons el següent detall: 

Mes Import 
GENER 1.497.196,67 
FEBRER 971.501,54 
MARÇ 606.488,96 
ABRIL 533.774,30 
MAIG 967.731,45 
JUNY 987.090,78 
JULIOL 1.533.078,44 
AGOST 966.366,46 
SETEMBRE 604.829,24 
OCTUBRE 527.560,24 
NOVEMBRE 963.376,38 
DESEMBRE 2.200.619,74 

 

Vist que l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la necessitat que en el pla de 
tresoreria immediatament posterior s’indiqui: 

1. L’import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament a proveïdors 
per tal de reduir el seu període mig de pagament fins al termini que fixa la 
normativa sobre morositat. 

2. El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, 
increment d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, 
que li permeti generar la tresoreria necessària per a la reducció del seu 



 

 

període mig de pagament a proveïdors fins al termini màxim que fixi la 
normativa sobre morositat. 

D’acord amb tot l’anterior, INFORMO: 

PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedicarà mensualment les següents 
quantitats al pagament de proveïdors: 
 

Mes Import 
Gener 3.010.000,00 
Febrer 2.631.787,47 
Març 1.132.131,62 
Abril 2.728.056,70 
Maig 2.800.000,00 
Juny 2.800.000,00 
Juliol 1.500.000,00 
Agost 1.450.000,00 
Setembre 1.500.000,00 
Octubre 1.400.000,00 
Novembre 1.500.000,00 
Desembre 1.500.000,00 

 
SEGON.- Que per tal d’arribar a pagar les quantitats anteriorment esmentades 
s’haurien d’adoptar les següents mesures:  
 
- Mesures de reducció de despeses: 
 

a) Suspensió o paralització despeses d’inversió (capítol VI pressupost de 
despeses) fins que no s’hagi aconseguit el compliment del període mig de 
pagament. 

b) Reducció de despeses destinades a transferències corrents en la quantitat 
necessària per donar compliment al termini de pagament de les despeses 
corresponents als Capítols II i VI. 

 

- Mesures d’increment d’ingressos: 

a) Increment dels tributs o preus públics que ho permetin. 

b) Ampliació de mitjans personals i materials del Departament de Gestió 
Tributària que permetin posar-se al corrent en la confecció i notificació de 
liquidacions o padrons corresponents als recursos de naturalesa pública 
titularitat de l’Ajuntament. 

c) Potenciar la inspecció tributària. 

 



 

 

- Mesures de gestió de cobraments i pagaments: 

a) Per tal de millorar la planificació es requerirà la comunicació a la Tresoreria de 
la sol·licitud de subvencions que requereixin el pagament previ per a la seva 
justificació i cobrament. 

b) Caixa General de Dipòsits, revisió dels d’avals dipositats per tal de procedir a 
la seva immediata execució o devolució, segons correspongui. 

c) Continuïtat d’accions per a la concertació d’operació/ons de tresoreria. 

 
S’adjunta a aquest document el Pla de tresoreria corresponent a l’any 2017.  D’acord 
amb el pressupost de tresoreria adjunt, l’Ajuntament i els seus organismes autònoms 
compliran el termini de pagament a partir del mes de juny de 2017. 
 
Vilanova i la Geltrú, 31 de gener de 2017 
 
La tresorera 
 
Pilar Tena Casabón 
 



 

 

 

INGRESSOS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

SALDO INICIAL 5.508.096,10 2.150.157,39 2.541.926,05 3.170.666,20 1.917.091,69 1.470.935,50 806.313,42 1.014.340,25 16.904,77 66.834,59 745.225,41 1.035.435,11

PIE 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 1.254.381,63 15.052.579,56

SERVEI DE RECAPTACIÓ 1.500.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 636.664,57 915.009,29 1.894.124,09 728.468,36 568.279,91 1.523.687,85 1.544.236,84 1.295.167,00 2.374.308,37 18.479.946,28

DIPUTACIÓ (RECAPTACIÓ) 250.000,00 410.398,86 717.945,85 1.030.033,39 2.310.140,74 432.429,04 458.522,86 400.000,00 415.980,65 904.689,00 409.169,80 350.314,85 8.089.625,04

GENERALITAT/DIPUTACIÓ 69.320,93 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 4.469.320,93

BESTRETA ORGT 1.134.713,00 1.134.713,00 1.134.713,00 1.134.713,00 1.134.713,00 2.269.426,00 1.134.713,00 1.134.713,00 1.134.713,00 1.134.713,00 3.000.000,00 15.481.843,00

ENDEUTAMENT (curt i llarg ) 500.000,00 2.000.000,00 2.600.000,00 5.100.000,00

ALTRES 91.446,04 24.779,20 500.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3.116.225,24

TOTAL INGRESSOS 4.299.861,60 7.224.272,69 5.507.040,48 4.855.792,59 6.214.244,66 6.950.360,76 6.176.085,85 4.057.374,54 5.028.763,13 5.538.020,47 6.658.718,43 7.279.004,85 69.789.540,05

TOTAL INGRESSOS (A) 9.807.957,70 9.374.430,08 8.048.966,53 8.026.458,79 8.131.336,35 8.421.296,26 6.982.399,27 5.071.714,79 5.045.667,90 5.604.855,06 7.403.943,84 8.314.439,96 90.233.466,53

DESPESES GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

NOMINA 1.131.659,46 1.425.023,98 1.421.233,30 1.136.130,30 1.195.257,99 2.043.765,25 1.109.276,58 1.130.448,20 1.137.566,56 1.113.060,57 2.043.094,28 1.095.589,86 15.982.106,33

S.SOCIALS 511.017,66 617.203,34 561.532,28 533.831,00 543.474,03 568.701,31 530.300,35 546.306,65 552.827,16 563.369,30 561.066,20 552.891,27 6.642.520,55

IMPOSTOS 278.329,86 250.724,23 303.100,56 307.000,18 270.453,22 286.162,23 475.159,58 270.805,04 280.510,53 286.760,29 283.915,65 517.980,15 3.810.901,52

CARREGA FINANCERA 1.497.196,67 971.501,54 606.488,96 533.774,30 967.731,45 987.090,78 1.533.078,44 966.366,46 604.829,24 527.560,24 963.376,38 2.200.619,74 12.359.614,20

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.570.000,00 2.405.745,35 959.730,22 2.238.056,91 2.300.000,00 2.300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 18.973.532,48

PROTECCIÓ SOCIAL 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 70.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 895.000,00

SENTENCIES 43.307,10 43.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 33.307,10 419.685,20

ORGANISMES 700.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 7.200.000,00

AUTÓNOMS 43.272,59 34.536,38 38.393,55 55.000,00 51.128,22 53.396,32 41.435,64 41.499,48 42.033,77 22.882,46 16.857,09 25.323,12 465.758,62

CAPÍTOL II i VI Tancats 1.440.000,00 226.042,12 172.401,40 489.999,79 2.328.443,31

CAPÍTOL II i VI Corrents 500.000,00 500.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 2.650.000,00

BESTRETES / PJU 44.191,09 48.377,06 28.500,00 31.781,31 27.038,69 15.000,00 15.000,00 3.835,92 20.000,00 40.307,89 14.098,95 18.056,73 306.187,64

DEVOL FIANCES / INGR INDEGUTS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00

COMISSIONS BANCÀRIES 2.224,81 8.743,06 1.121,60 1.491,75 14.095,69 55.663,21 820,36 595,46 54.126,77 9.538,72 2.363,12 7.751,94 158.536,49

DEVOLUCIÓ DOMICILIATS 1.601,07 6.299,87 1.848,75 17.354,69 21.275,57 46.896,64 4.680,97 6.645,71 43.632,18 100.535,08 145.602,65 76.008,45 472.381,63

ALTRES 300.000,00 100.000,00 55.642,61 36.639,77 41.638,89 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 67.308,00 109.827,31 102.608,96 903.665,54

TOTAL DESPESES 7.657.800,31 6.832.504,03 4.878.300,33 6.109.367,10 6.660.400,85 7.614.982,84 5.968.059,02 5.054.810,02 4.978.833,31 4.859.629,65 6.368.508,73 6.825.137,32 73.808.333,51

SALDO FINAL (A - B) 2.150.157,39 2.541.926,05 3.170.666,20 1.917.091,69 1.470.935,50 806.313,42 1.014.340,25 16.904,77 66.834,59 745.225,41 1.035.435,11 1.489.302,64

CASH FLOW -3.357.938,71 391.768,66 628.740,15 -1.253.574,51 -446.156,19 -664.622,08 208.026,83 -997.435,48 49.929,82 678.390,82 290.209,70 453.867,53

PAGAMENT DE FACTURES SETEMBRE '16
SETEMBRE'16 + 

OCTUBRE'16
NOVEMBRE'16 DESEMBRE'16 GENER/FEBRER MARÇ/ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE

TERMINI PMP 4 mesos 4 mesos 4 mesos 4 mesos 3 mesos 2 mesos 2 mesos 2 mesos 2 mesos 2 mesos 2 mesos 2 mesos

PREVISIÓ 2017



 

 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
  3. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE AL PLE DELS INDICADORS 

SOCIALS DEL 4t. TRIMESTRE DE L’ANY 2016. (Exp. 65/2017-SSO) 
 

Relació de fets 
 
1. Atesa la moció aprovada pel Ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual literalment 
diu: 
 

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS INDICADORS 
SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a Catalunya 
com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que patim i una quarta 
part de la població catalana es troba en risc de pobresa.  Els ajuntaments, com 
a administració més propera, hem hagut de fer i fem front a aquesta situació 
que està esdevenint estructural per a moltes famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora en 
els indicadors econòmics, molt ens temem, i a desgrat, que continuarem veient 
caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des de la 
nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i ciutadania, per 
respondre el més eficientment a les situacions de vulnerabilitat socials actuals i 
les possibles futures. 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu un procediment de tramitació, informació i 
publicitat de les obligacions pendents de pagament i que cada trimestre aquest 
Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a fer 
un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els grups 
polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada possible a 
la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds 
mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i 



 

 

ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i resolució; així com 
els recursos econòmics i humans destinats.” 

 
 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades serveis socials quart trimestre 2016 i comparativa dels tres trimestres 
anteriors. 

- Dades IMET 

 
Fonaments de dret 
 
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, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del quart trimestre 
de l’any 2016, que s’adjunten a continuació: 



 

 

 
DADES SERVEIS SOCIALS desembre 2016 - evolució 12 mesos 

ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES           

             

ACTIVITAT EBAS gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. des. 

Expedients amb intervenció 571 607 654 699 626 631 541 377 506 552 602 445 

Persones tractades 1534 1613 1716 1.807 1.681 1.805 1.402 941 1.391 1.600 1.642 1.132 

Expedients nous i reoberts 152 124 164 174 164 175 139 83 133 121 155 141 

Expedients tancats 117 150 127 163 140 153 157 89 87 130 134 132 
             
RMI                         

Expedients actius 342 289 285 288 290 286 286 291 300 306 304 303 

Persones beneficiàries 1.026 1.053 1.027 1.040 1.047 1.022 1.015 1.038 1.075 1.087 1.070 1.071 
             
Prelaboral - persones ateses                         

Participants tallers prelaboral 11 13 10 17 11 13 0 4 7 0 12 0 

Participants tallers TIC 6 9 7 8 8 3 0 0 0 0 8 0 

Participants grups cerca feina 32 19 48 54 51 23 29 36 16 12 46 0 
             
ECONOMAT SOCIAL                         

Famílies usuàries 602 638 626 634 639 640 621 555 566 536 573 552 

Total persones 1.812 1.916 1.882 1.928 1.910 1.928 1.900 1.714 1.743 1.627 1.738 1.639 

Menors d'edat      766 816 790 828 811 823 821 749 766 701 747 696 

Kg. aliments distribuïts 28.961 31.745 36.617 31.274 32.298 36.571 43.381 39.977 30.968 23.890 35.976 27.955 

             

             

             



 

 

             

Principals problemàtiques detectades en l'atenció social          

    1r. 
Trim. 

2n. 
Trim 

3r. 
Trim 

4t. 
Trim. 

        

INGRESSOS INSUFICIENTS  525 603 439 494         

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA  362 436 325 300         
DIFICULTATS RELACIONS 
FAMILIARS 

 312 313 221 244         

ATUR SENSE SUBSIDI  236 221 148 192         

SENSE INGRESSOS  220 265 184 201         

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ  203 202 136 133         

DEUTES  148 98 103 109         

HABITATGE ALTRES  107 176 158 133         
INDICIS TRASTORNS MENTALS 
PSICOLÒGICS 

 95 101 79 104        

DIFICULTATS APRENENTATGE 
ESCOLAR 

 93 94 88 114         

             

SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA            

             

Usuaris de cada servei gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. des. 

Servei Nadó 20 11 10 10 8 5 12 12 12 
Servei Racó del Menut 23 27 34 27 26 26 

 
26 22 23 

Centres Oberts 161 166 157 157 150 147 80   129 144 145 
Servei mesures alternatives             

Casos nous joves 3 3 4 0 1 0 0 0 5 3 0 0 
Casos nous adults 2 1 4 2 2 1 1 0 3 2 0 0 



 

 

SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN            

Servei gener febrer març abril maig juny juliol agost set. oct. nov. des. 

Atenció Domicili - usuaris 156 157 167 173 187 190 182 175 186 178 176 172 
Atenció Domicili - usuaris 2.064 2.219 2.377 2.546 2.769 2.729 2.599 2.395 2.752 2.444 2.599 2.274 
             

Neteja de la llar - usuaris 56 56 58 59 66 68 67 59 74 67 72 68 
Neteja de la llar - hores 404 439 491 491 537 554 524 497 594 515 564 516 
             
Àpats a domicili - usuaris 31 34 36 42 47 46 44 41 39 46 45 52 
Àpats a domicili - àpats 751 806 942 1.032 1.173 1.134 1.156 1.034 1.037 1.154 1.154 1.254 
             

Menjador social - usuaris 47 46 44 45 49 46 48 45 45 43 43 45 
Menjador social - àpats 1.142 1.089 1.120 1.140 1.203 1.176 1.198 1.146 1.161 1.115 1.038 740 
             

Teleassistència - usuaris 1.083 1.086 1.096 1.108 1.113 1.117 1.111 1.108 1.121 1.138 1.134 1.132 
AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL            

Núm. d'AJUTS gener-març abril-juny jul.-
set. 

  oct.-
des. 

      

Subministraments 121 32,8% 46 10,8% 82 39,0% 36 18,1%     

Habitatge 67 18,2% 65 15,3% 38 18,1% 38 19,1%     

Altres ajuts 181 49,1% 314 73,9% 90 42,9% 125 62,8%     

TOTAL ajuts 369  425  210  199      

Import AJUTS                     

Subministraments 9.996 18,1% 2.744 4,6% 1.641 3,2% 18.953 29,9%     

Habitatge 34.378 62,4% 41.937 70,6% 37.631 72,6% 33.256 52,4%     

Altres ajuts 10.750 19,5% 14.725 24,8% 12.564 24,2% 11.222 17,7%     

TOTAL import 55.124  59.406  51.836  63.431      

 



 

 

 
 
 
 
INDICADORS SOCIALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) - Esc.Mpals - Menjadors escolars (CCG)
QUART TRIMESTRE 2016

INDICADORS
EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL EDUCACIÓ TREBALL

233 613 139 428 80 273
VNG GARRAF VNG GARRAF VNG GARRAF

15,67 15,11 15,86 15,51 15,67 15,34

Grau d'inserció borsa de treball de l'IMET %

Nombre consultes rebudes a l' IMET

índex d'atur %

100,00% 56%

Octubre Novembre Desembre

44,00%

Nombre bonificacions Esc-Conservatori 
Mpal.Música M.M 

Nombre bonificacions llars municipals (La 
Baldufa i L'Escateret)

13

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017)

6

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017)

Nombre bonificacions Escola Municipal d'Art i 
Disseny 

38% anual

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % BONIFICAC IÓ / OBSERVACIONS 

Nombre bonificacions Esc .Formació Aeronàtica

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % AJUTS / OBSERVACIONS 

967 656 al 50% / 311 al 100%

NOMBRE TOTAL atorgades
(CURS 2016-2017) % BONIFICAC IÓ / OBSERVACIONS

0 --

Nombre ajudes menjadors escolars
(Consell Comarcal  Garraf)

4

6 del 50% (1 de la Baldufa i 5 de l'Escateret)

1  del 15% / 3 del 20%

% BONIFICAC IÓ / OBSERVACIONS 

1 del 20% / 1 del 35% / 11 del 50%

% BONIFICAC IÓ / OBSERVACIONS 

 



 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
DICTÀMENS: 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

  4. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE DATA 
01.12.2016, RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D’UNA TREBALLADORA 
SOCIAL PER A SERVEIS SOCIALS. (EXP. 593/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 1 de desembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, va dictar un Decret, el qual diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000593/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. En data 14 de novembre de 2016 la cap de servei de Serveis Socials informa que és 
necessari cobrir les reduccions de jornada dels tècnics de primera acollida atès que s’ha 
d’oferir una atenció adequada als usuaris no generant llistes d’espera. 
 
2. La Sra. amb DNI xxxxxxxxxxx va ser l’aspirant que va obtenir la major puntuació en el 
procés de selecció de març de 2015 de Treballadors socials pel Pla d’Ocupació de la 
Diputació de Barcelona 2015. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 000159/2015-SEC, 
de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 000191/2015-SEC, 
de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de Recursos Humans, Seguretat i 
Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 



 

 

 
6. L’informe de la cap de servei de Serveis Socials posa de relleu que existeix una situació 
d’urgència per substituir les reduccions de jornada dels tècnics de primera acollida de serveis 
socials, atès que s’ha de poder seguir donant l’atenció adequada als usuaris i no generar llista 
d’espera. 
 
7. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció de Treballadors socials pel Pla 
d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2015, l’aspirant que va obtenir la major puntuació va 
ser la Sra. amb DNI xxxxxxxxx. En conseqüència, correspon contractar la Sra. amb DNI 
xxxxxxxxxx com a Treballadora Social A2-21, des del dia 21 de novembre de 2016 fins el 31 
de desembre de 2016, amb un contracte de treball temporal a temps parcial per obra o servei 
determinat (501) al 50% de la jornada laboral (18 hores i 45 minuts), distribuïdes segons les 
necessitats del servei. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 
Sou base A2 (50%)   6.517,80€ 
Complement destí 21 (50%)  3.346,63€ 
Complement específic (50%)  5.707,59€ 
 
Total (50%)              15.572,02€ 
 
8. La situació explicada justifica la contractació de la Sra. amb DNI xxxxxxxxxx, ja que es pot 
entendre compresa en el que s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats 
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories que es considerin 
prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació del 21 de novembre de 2016 al 31 de 
desembre de 2016 serà d’aproximadament 1.730,22€ de sou brut i 563,19€ aproximadament 
de seguretat social i no suposa cap augment del capítol I del Pressupost municipal vigent, 
atès que es finança amb l’estalvi que suposa les reduccions de jornada concedides als/a les 
treballadors/es adscrits/es a Serveis Socials amb DNIs xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, i 
xxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que els Serveis Socials de l’Ajuntament són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat urgent i inajornable de cobrir les reduccions 
de jornada concedides als tècnics de primera acollida de Serveis Socials, és excepcional. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI xxxxxxxxxx com a Treballadora Social A2-21, des del dia 
21 de novembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, amb un contracte de treball 
temporal a temps parcial per obra o servei determinat (501) al 50% de la jornada laboral (18 
hores i 45 minuts), distribuïdes segons les necessitats del servei. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 
Sou base A2 (50%)   6.517,80€ 
Complement destí 21 (50%)  3.346,63€ 
Complement específic (50%)  5.707,59€ 



 

 

 
Total (50%)              15.572,02€ 
 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació del 21 de novembre de 2016 al 31 de desembre de 
2016 serà d’aproximadament 1.730,22€ de sou brut i 563,19€ aproximadament de seguretat 
social i no suposa cap augment del capítol I del Pressupost municipal vigent atès que es 
finança amb l’estalvi que suposa les reduccions de jornada concedides als/a les 
treballadors/es adscrits/es a Serveis Socials amb DNIs xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx i 
xxxxxxxxxx. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el decret d’1 de desembre de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI xxxxxxxxx com a Treballadora 
Social A2-21, des del dia 21 de novembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, 
atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable 
que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Declarar que Serveis Socials és un servei públic essencial de caràcter 
propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de cobrir el lloc de 
treball de Conserge de Serveis Socials, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI xxxxxxxxxxx com a Treballadora Social A2-21, des 
del dia 21 de novembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, amb un contracte 
de treball temporal a temps parcial per obra o servei determinat (501) al 50% de la 
jornada laboral (18 hores i 45 minuts), distribuïdes segons les necessitats del servei.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 

 
 

  5. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 19.12.2016, 
RELATIU A LA CONTRACTACIÓ D’UN AUXILIAR TÈCNIC PER AL 
SERVEI DE TURISME. (EXP. 550/2016-RH) 



 

 

 
Relació de fets 
 
1. En data 19 de desembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, va dictar un Decret el qual diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000550/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. Segons informe del cap de servei de Promoció Econòmica i Projecció exterior de 4 de 
novembre de 2016 cal la contractació temporal fins a 31 de desembre d’una persona amb una 
jornada laboral d’11 hores setmanals per cobrir els horaris d’atenció al públic de cap de 
setmana a l’Oficina Municipal de Turisme amb motiu de les vacances de la treballadora 
adscrita a la regidoria de Promoció Econòmica que presta els seus serveis a l’oficina 
Municipal de Turisme, ja que es tracta d’un cas excepcional i per a cobrir unes necessitats 
urgents i inajornables que afecten a un servei públic essencial. 
 
2. El mes de juny de 2016 es va realitzar el procés de selecció d’un auxiliar tècnic de turisme i 
la Sra. amb DNI xxxxxxxxxxxx va ser l’aspirant que va obtenir el millor tercer resultat, essent 
les dues anteriors contractades per altres necessitats. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 000159/2015-SEC, 
de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 000191/2015-SEC, 
de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de Recursos Humans, Seguretat i 
Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol III del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de Text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors. 
 
6. L’informe del cap de servei de Promoció Econòmica i Projecció Exterior de 4 de novembre 
de 2016 posa de relleu que cal la contractació temporal fins al 31 de desembre d’una persona 
amb una jornada laboral d’11 hores setmanals per cobrir els horaris d’atenció al públic de cap 
de setmana a l’Oficina Municipal de Turisme amb motiu de les vacances de la treballadora 
adscrita a la Regidoria de Promoció Econòmica que presta els seus serveis a l’Oficina 
Municipal de Turisme, ja que es tracta d’un cas excepcional i per a cobrir unes necessitats 
urgents i inajornables que afecten a un servei públic essencial. 
 
7. Segons es desprèn de l’acta del procés de selecció d’un auxiliar tècnic de Turisme realitzat 
durant el mes de juny de 2016, l’aspirant que va obtenir la tercera millor puntuació va ser la 
Sra. amb DNI xxxxxxxxxxxx, essent les dues anteriors contractades per altres necessitats. 



 

 

 
8. Atès que la situació explicada es pot entendre compresa en el que s’estableix a l’article 
20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2016, que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, excepte 
en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials, correspon contractar la Sra. amb DNI 
xxxxxxxxxx com a Auxiliar Tècnic C2-16, des del dia 5 de novembre de 2016 fins al 31 de 
desembre de 2016, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat (501) a 
temps parcial de 30% de la jornada (11,25 – 11 hores i 15 minuts) distribuïdes segons 
necessitats del servei i d’acord amb els fonaments de dret números 6 i 7 d’aquesta resolució. 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 
Sou base C2 (30% jornada)   2.538,63€ 
Complement destí 16 (30% jornada)  1.484,41€ 
Complement específic (30% jornada)  2.624,33€ 
 
Total (30% jornada)    6.647,37€ 
 
9. Viabilitat econòmica: El cost brut mensual d’aquesta contractació serà d’aproximadament 
475,04€ de sou brut i 154,63€ aproximadament de Seguretat Social, segons proposta de 
modificació de crèdit adjunta a aquest expedient. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que el servei de Promoció Econòmica i Projecció exterior, en concret 
l’Oficina de Turisme, és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’atendre horaris de públic de cap de setmana a 
l’Oficina Municipal de Turisme amb motiu de les vacances de la treballadora adscrita a la 
regidoria de Promoció Econòmica que presta els seus serveis a l’oficina Municipal de Turisme, 
és excepcional. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI xxxxxxxxxx com a Auxiliar Tècnic C2- 16, des del dia 5 de 
novembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2016, amb un contracte de treball temporal 
d’obra o servei determinat (501) a temps parcial de 30% de la jornada (28,25 – 11 hores i 15 
minuts) distribuïdes segons necessitats del servei i d’acord amb els fonaments de dret 
números 6 i 7 d’aquesta resolució. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 
Sou base C2 (30% jornada)   2.538,63€ 
Complement destí 16 (30% jornada)  1.484,41€ 
Complement específic (30% jornada)  2.624,33€ 
 
Total (30% jornada)    6.647,37€ 
 
Segon. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Tercer. El cost brut mensual d’aquesta contractació serà d’aproximadament 475,04€ de sou 
brut i 154,63€ aproximadament de Seguretat Social, segons proposta de modificació de crèdit 
adjunta a aquest expedient. 
 



 

 

Quart. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació als efectes de la seva convalidació.  
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 19 de desembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI xxxxxxxxxxx com a Auxiliar Tècnic 
C2-16, des del dia 5 de novembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2016, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat (501) a temps parcial de 30% 
de la jornada (28,25 – 11 hores i 15 minuts) distribuïdes segons necessitats del 
servei, atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i 
inajornable que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Declarar que el servei de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, en 
concret l’Oficina de Turisme, és un servei públic essencial de caràcter propi de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’atendre horaris de públic de 
cap de setmana a l’Oficina Municipal de Turisme amb motiu de les vacances de la 
treballadora adscrita a la Regidoria de Promoció Econòmica que presta els seus 
serveis a l’Oficina Municipal de Turisme, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI xxxxxxxxxxxx com a Auxiliar Tècnic C2-16, des del 
dia 5 de novembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2016, amb un contracte de 
treball temporal d’obra o servei determinat (501) a temps parcial de 30% de la jornada 
(28,25 – 11 hores i 15 minuts) distribuïdes segons necessitats del servei.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

   6. RECURSOS HUMANS. DECLARACIÓ DELS SERVEIS ESSENCIALS 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 43/2017-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data diverses dates el Ple de l’Ajuntament ha declarat servei essencial els 
següents serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. El Servei de Gestió Tributària i Recaptació és un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament i fins a la data no s’ha procedit a declarar-lo. 
 
3. Per donar compliment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2016, correspon declarar que els següents serveis de l’Ajuntament són serveis 
públics essencials i que la prestació del servei afecta el funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“ÚNIC. Declarar que els següents serveis són serveis públics essencials de caràcter 
propi de l’Ajuntament i la Geltrú: 
 

a) Servei d’Habitatge 
b)  Unitat d’Expedients Sancionadors 
c)  Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat 
d)  Serveis Socials 
e)  Servei de Promoció Econòmica i Turisme 
f)  Servei de Medi Ambient 
g)  Servei de Cultura 
h)  Secretaria General 
i)  Policia Local 
j)  Servei de Gestió Tributària i Recaptació 
k)  Escola Municipal de Música 
l)  Escola Municipal d’Art i Disseny 
m)  EPEL Neàpolis 
n)  Biblioteques públiques 
o)  Servei d’Urbanisme 
p)  Mercats Municipals.” 
 

 

Servei  Data proposta més antiga 
Servei d’habitatge 07/08/2013 
Unitat d’Expedients Sancionadors 17/07/2015 
Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat 05/09/2016 
Serveis Socials 13/11/2013 
Servei de Promoció Econòmica i Turisme 10/05/2016 
Servei de Medi Ambient  10/05/2016 
Servei de Cultura  26/09/2016 
Secretaria General  24/05/2016 
Policia 21/05/2013 
Mercats Municipals  10/10/2013 
Escola Municipal de Música  06/02/2013 
Escola Municipal d’Art i Disseny 15/11/2013 
EPEL Neàpolis  24/10/2016 
Biblioteques públiques 07/05/2015 
Servei d’urbanisme 23/12/2014 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  7. RECURSOS HUMANS. ASSIGNACIÓ AL SR. XXXXXXXXXX DE LES 

FUNCIONS DE GERÈNCIA DEL CONSORCI URBANÍSTIC PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR EIXAMPLE NORD AL LLOC DE 
TREBALL EVENTUAL D’ASSESSOR-COORDINADOR DE L’ÀREA DE 
TERRITORI I ESPAI URBÀ. (EXP. 52/2017-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament. 
 
2.  En data 30 de juny de 2015, per Decret d’Alcaldia, es va nomenar el Sr. 
xxxxxxxxxxxxxx com a director dels Serveis Generals Urbanístics i Territorials, com a 
personal eventual de confiança. 
 
3. En data 3 de juliol de 2015, per Decret d’Alcaldia, es va nomenar el Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxx com a Assessor-Coordinador de l’Àrea de Territori i Espai Urbà. 
 
4. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part, conjuntament amb l’Institut Català 
del Sòl, del Consorci Urbanístic VNG Eixample Nord, que té per objectiu la formulació 
del planejament derivat i la gestió del desenvolupament urbanístic d’aquest sector de 
sòl urbanitzable previst al vigent Pla General d’Ordenació Urbana. Els estatuts del 
Consorci preveuen la figura del gerent, càrrec actualment vacant, com a òrgan 
encarregat de dur a terme les decisions adoptades pels seus òrgans directius: 
Consell General i Comissió Executiva. El Consorci es finança amb aportacions de 
l’Institut Català del Sòl, el qual es rescabalarà de la part que correspon a les 
obligacions de l’Ajuntament mitjançant l’adjudicació de solars resultants de la 
urbanització del sector.   
 
5.  La proposta de reforma d’estatuts del Consorci, actualment en tràmit, preveu que 
la seva gerència pugui ser exercida per personal de qualsevol dels dos ens que en 
formen part. Per altra banda, la complexitat urbanística del desenvolupament de 
l’Eixample Nord aconsella assignar les tasques de la gerència a l’Àrea de Territori i 
Espai Urbà de l’Ajuntament. Amb aquesta fórmula es dóna compliment als principis 
d’eficàcia i coordinació previstos a l’article 103.1 de la Constitució.   
 
6. Per tant procediria, ara, modificar aquest lloc de treball eventual per tal d’assignar-li 
les funcions de gerència del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de 
l’Eixample Nord, sota la direcció de la Comissió Executiva i Consell General d’aquest 
ens, a l’objecte que siguin desenvolupades, juntament amb les precedents, com una 
única activitat per raó del càrrec.  
  
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. Articles 104.bis, 123.h i 127 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local i articles 12 i 13 del Text refós de l’Estatut de l’empleat públic. 
 
2. Article 325 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del 
personal al servei dels ens locals de Catalunya, i resta de disposicions d’aquesta 
norma referides al personal eventual. 
 
3. El govern municipal considera necessari portar a terme una reforma de l’estructura 
organitzativa, incorporant a les actuals funcions d’assessor-coordinador de l’Àrea de 
Territori i Espai Urbà, les de gerència, sota la direcció de la Comissió Executiva i 
Consell General del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Eixample Nord. 
Es tracta, en definitiva, d’una proposta racional la justificació de la qual es troba en 
els principis d’eficàcia, descentralització i coordinació que han d’inspirar l’actuació 
administrativa conforme a l’article 103.1 de la Constitució. Aquests principis es veuen 
garantits d’una manera més plena si ambdues funcions són desenvolupades sota uns 
mateixos criteris organitzatius, el que redundarà en benefici de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
4. Aquesta proposta, amb la unificació en un sol lloc de treball de les funcions 
descrites, suposa un important estalvi econòmic pel que fa a les retribucions de la 
gerència del Consorci en relació amb la situació precedent, amb una disminució del 
sòl que s’haurà de compensar a l’Institut Català del Sòl per la part de despesa 
assumida per compte de l’Ajuntament.  Alhora, la viabilitat econòmica de la present 
proposta ha de venir garantida per les aportacions que el Consorci, finançat per 
l’Institut Català del Sòl, farà a l’Ajuntament per fer front al complement retributiu que 
correspon a l’exercici de les funcions de gerència per part de l’Àrea de Territori i 
Espai Urbà.  
 
5. La viabilitat econòmica de la present proposta ve determinada per la  unificació  del 
lloc de treball de gerent del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de 
l’Eixample Nord amb la d’assessor-coordinador de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, 
circumstància que comporta un estalvi significatiu, ja que d’ambdós llocs de treball 
se’n fa un. Als efectes de comptabilitzar aquest estalvi es deixa constància que la 
retribució del lloc de treball de gerència, fins ara, era de 82.400 €/l’any.  
 
6. Havent quedat vacant el lloc de gerent del Consorci Urbanístic pel 
desenvolupament de l’Eixample Nord, consorci al qual pertany l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, es considera que la solució més eficient i eficaç per al 
desenvolupament d’aquestes funcions és que les assumeixi la persona que 
actualment desenvolupa les funcions d’assessor-coordinador de l’Àrea de Territori  i 
Espai Urbà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, atesa la seva experiència en 
tasques de planejament i gestió urbanística com a arquitecte del Departament de 
Territori i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, ens que també forma part 
del Consorci de l’Eixample Nord.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 



 

 

ACORD: 
 
“PRIMER. Assignar les funcions de gerència del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament del sector  Eixample Nord al lloc de treball eventual d’assessor-
coordinador de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, amb un complement retributiu de 
28.612,50 € euros anuals, distribuïts en 14 pagues, que seran compensats mitjançant 
aportació del mateix import anual a favor de l’Ajuntament per part del Consorci VNG 
Eixample Nord, al servei del qual es desenvolupa aquesta gerència.  
 
SEGON. El cost salarial i de la seguretat social anirà a càrrec del Capítol I del 
pressupost municipal per al 2017 i successius.  
 
TERCER. Publicar els presents acords en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.  
 
QUART. Condicionar l’eficàcia del present acord a l’efectiu nomenament del càrrec 
de gerent del Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord 
per part del Consell General de dit Consorci, en tant que òrgan competent, de 
conformitat amb l’article 10.2 e) dels seus Estatuts. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al Consorci Urbanístic per al desenvolupament 
del sector Eixample Nord, als efectes escaients.” 
 
 
Es RETIRA aquest punt. 
 
 

  8. INTERVENCIÓ. APROVAR EL REFINANÇAMENT D’UN PRÉSTEC 
HIPOTECARI DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 
FORMALITZAT AMB CAIXABANK EL 30.12.2008.  

 
Antecedents 
 
El Consorci de Serveis a les Persones (CSP) es va constituir el 9 de desembre de 
2004 i està integrat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consorci de Salut i 
d’Atenció Social de Catalunya, la Fundació Privada Sant Antoni Abat i la Universitat 
Politècnica de Catalunya.  D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la Disposició 
addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, els Estatuts del 
Consorci determinen la seva adscripció a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tal de finançar la construcció de la residència sociosanitària “La Plataforma”, en 
data 30 de desembre de 2008 el CSP va formalitzar un préstec amb garantia 
hipotecària amb Caixabank, per un import de 10.500.000 euros, amb el venciment a 
10 de gener del 2039. Actualment el tipus d’interès del marge aplicat a l’Euribor anual 
és del 3,5% i la ràtio de creixement de la quota d’amortització és de l’1,5%. 
 



 

 

Per tal de millorar les condicions financeres de l’operació i atès que actualment ja 
s’està pagant el retorn de capital, es va sol·licitar a Caixabank la reducció del cost 
financer de l’operació, amb la proposta següent per part de l’entitat: Marge aplicat a 
l’Euribor anual de 1,72%, manteniment del venciment i creixement anual de la quota  
del 3,22%. 
 
Per tot això, en data 18 d’octubre de 2016 la Junta de Govern del Consorci de 
Serveis a les Persones va aprovar per unanimitat la novació de l’esmentat préstec. 
 
Amb posterioritat, el mes de desembre de 2016, Caixabank demana acord de Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en tant que Ajuntament al qual està adscrit el 
CSP. 
 
Normativa de referència 
 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Reial decret llei 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera. 
 
Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril. 
 
DGPFAT: Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 
l’exercici 2016 (21 de gener 2016). 
 
 
D’acord amb els antecedents i regulació exposats, aquest Ple de l’Ajuntament aprova 
el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la novació del préstec hipotecari formalitzat pel Consorci de Servei 
a les Persones amb Caixabank el 30 de desembre de 2008, per un import inicial de 
10.500.000 euros, amb les noves condicions següents: 
 

- Import  pendent a 13/02/2017: 9.636.322,21 euros 

- Tipus d’interès: Euríbor anual més un marge del 1,72%. 

- Ràtio de creixement anual de la quota: 3,22% 

- Mateix venciment 

Aquesta novació va ser aprovada per la Junta de Govern del Consorci de Serveis a 
les Persones en sessió del dia 18 d’octubre de 2016. 
 
SEGON. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda 



 

 

de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan de tutela financera de les entitats locals, 
a efectes de l’autorització que correspongui.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 

 
   9. CULTURA. ESTABLIR EL DIA 14 D’ABRIL COM A DIA DELS VALORS 

REPUBLICANS I DE LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA.  
(Exp. 15/2017-CUL) 

 
Relació de fets 
 

1. A proposta de l’Associació Garraf per la República, la 4a Assemblea Municipal 
Oberta que va tenir lloc el 26 de novembre va proposar establir el Dia dels 
Valors Republicans a Vilanova i la Geltrú. 

 
2. Des de fa anys, cada 14 d’abril, l’Ajuntament penja la bandera republicana al 

balcó de la planta noble de la Casa Consistorial.  
 

3. L’Ajuntament té present i defensa els valors de la república: la justícia social, 
una educació i cultura de qualitat per a tothom, el suport i la defensa de les 
persones i col·lectius més desfavorits, entre d’altres, com a projecte col·lectiu i 
de modernització. 

 
4. L’AMO va aprovar que el “dia dels valors republicans i de les víctimes de la 

repressió franquista” tingués present el govern democràtic anterior al cop 
d’estat, de les persones que varen defensar la democràcia i les que varen 
patir la repressió en la dictadura franquista. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER.  Establir el dia 14 d’abril com el ”Dia dels Valors republicans i de les 
víctimes de la repressió franquista” a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Realitzar, durant el mes d’abril, un acte institucional relacionat amb el record 
i homenatge al govern democràtic i republicà anterior al cop d’estat del 1936, amb les 
persones que varen perdre la vida o la llibertat defensant la democràcia durant la 



 

 

Guerra civil i amb les persones que varen patir la repressió durant la dictadura del 
general Franco. 
 
TERCER. Notificar l’esmentat acord a l’Associació Garraf per la República.” 
 
 
En aquest punt hi ha la intervenció pública de la Sra. NEUS BENAVENT VALLÈS, en 
representació de l’Associació GARRAF PER LA REPÚBLICA. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. 
    Carmen Reina (1) = 23 vots 
  Abstencions:  C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 
 

 10. EQUITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE DIVERSOS AJUNTAMENTS PER A LA 
CREACIÓ D’UNA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. (Exp. 2/2017-CON) 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que la implementació de polítiques per al foment de la diversitat sexual i de 
gènere i per evitar les violències que es generen en contra de la mateixa ha format 
part de les polítiques municipals des de l’inici dels ajuntaments democràtics. En el cas 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en les darreres dècades s’han vingut 
articulant diferents mesures i serveis, com per exemple posant a disposició de les 
escoles i dels centres educatius diversos tallers sobre diversitat afectiva i sexual, a 
més de serveis d’assessoria adreçats tant a la població jove com a la població en 
general. També, com a primer col·lectiu de l’Estat, les persones que treballen per a 
l’administració local vilanovina van veure equiparades les unions del mateix sexe al 
matrimoni en el conveni que regia relacions laborals a principis dels anys 90. 
 
II.- Atès que amb l’aprovació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, fruit de la demanda i del treball conjunt de les entitats LGTBI i dels grups 
parlamentaris, s’ha donat un nou impuls del treball en aquest àmbit i que l’article 3.2. 
de la Llei especifica que la Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta Llei i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius. 
  
III.- Atès que el Ple de l’Ajuntament del 21 de desembre de 2015 va aprovar una 
moció sobre la implantació de la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, 
gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
 
IV.- Atès que l’agost de 2016, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar el 
Contracte Programa 2016 – 2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Vilanova i 



 

 

la Geltrú, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, i que part de l’objecte d’aquest contracte es refereix als Plans i 
mesures d’igualtat de les persones LGTBI i lluita contra l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 
V.- Atès que en l’actualitat diversos ajuntaments catalans han començat a treballar 
conjuntament per fomentar que les ciutats i pobles garanteixin el respecte a la 
pluralitat, identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals, per 
fomentar el treball conjunt entre els municipis i per fomentar que la perspectiva LGTBI 
es consideri en els dissenys de les polítiques públiques dels diversos àmbits 
competencials.  Per fer-ho han articulat una xarxa de municipis LGTBI sense 
personalitat jurídica pròpia i que tindrà com a objecte el desenvolupament de 
polítiques públiques adreçades a superar les lògiques patriarcals i eradicar les 
desigualtats i la lgtbifòbia que aquest sistema genera, amb la voluntat d’assegurar els 
drets i llibertats de totes les persones més enllà de les seves identitats, expressions 
de gènere o orientacions afectives i sexuals. Així com per a compartir experiències i 
coneixements i sumar sinergies per incrementar la capacitat conjunta d’acció política i 
social. 
 
Vist l’informe de la cap de Servei de Convivència i Equitat. 

 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de bases del règim local. 
 
II. De conformitat amb el Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III. De conformitat amb la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de 
lesbianes, gais, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre diferents 
ajuntaments per a la Creació d’Una Xarxa de Municipis LGTBI, que consta com a 
annex al present acord. 
 
SEGON. Comunicar el present acord als Ajuntaments signants participants a la 
Xarxa, als efectes oportuns. Disposar la publicació en el DOGC i en el Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de 
gestió i les seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, d’acord amb el que estableixen els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 
art. 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica. 



 

 

 
TERCER. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades. 
 
Descripció: (títol del Conveni) 

Conveni de col·laboració entre els ajuntaments constituents per a la creació de la 
“Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya” 
 
Data: (data de signatura) 
 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
Representants dels diversos ajuntaments, assistits per les secretaries respectives. 
Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
L’objecte del present conveni és la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS LGTB DE 
CATALUNYA, que té per objectiu el desenvolupament de polítiques públiques 
adreçades a superar les lògiques patriarcals i eradicar les desigualtats i la lgtbifòbia 
que aquest sistema genera, amb la voluntat d’assegurar els drets i llibertats de totes 
les persones més enllà de les seves identitats, expressions de gènere o orientacions 
afectives i sexuals. Així com per a compartir experiències i coneixements i sumar 
sinergies per incrementar la capacitat conjunta d’acció política i social.  
 
Aquesta XARXA DE MUNICIPIS LGTB DE CATALUNYA no té naturalesa jurídica 
pròpia, no obstant l’òrgan de direcció de la Xarxa es reserva la possibilitat de dotar-se 
de la mateixa, si escau. 
 
 
Drets i Obligacions: (relació  d’acords que vinculen les parts) 
 
Els Ajuntaments signants es comprometen a dissenyar i realitzar accions conjuntes 
per a la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS que es denominarà "XARXA DE 
MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA” i que tindrà com a finalitats: 
 

� Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat, 
identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.  

� Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI. 
� Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les 

polítiques públiques dels diversos àmbits competencials.  
 
Vigència: (data finalització del conveni) 

La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i tindrà una durada de 2 anys.   

 
Responsable de publicació: 

El darrer ajuntament que s’adhereixi al conveni 



 

 

 
 
QUART. Autoritzar la regidora de Convivència i Equitat per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 

SISÈ. Comunicar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i 
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància 
en relació amb aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 

 
ANNEX 

   
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS CONSTITUENTS 
PER A LA CREACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
L’Ajuntament de ................., representat per ................... i assistit per la Secretaria de 
l’Ajuntament ........................ 
 
L’Ajuntament de .................representat per .............. i assistit per la Secretaria de 
l’Ajuntament .............. 
 
. 
. 
. 



 

 

. 
 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i 
expressions de gènere diferents a les normatives han patit l’estigma, la burla, la 
repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una 
cultura patriarcal, amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les 
persones, uns models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de 
l’heterosexualitat l’única opció possible. 
 
La lluita contra aquesta violència simbòlica i estructural ha estat una constant per 
part de les associacions i entitats lgtbi. Una lluita del teixit associatiu i de les 
institucions que apostem per posar la vida al centre de la política i defensem la 
igualtat com a garant de la lliure expressió de totes les diversitats humanes, perquè, 
per a nosaltres,  la diversitat és motiu d’orgull i no d’odi i desigualtat.  
 

Un camí compartit que ens ha portat a l’aprovació de la Llei 11/2014, de 10 
d’octubre, de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per  a 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Una llei pionera i que ara 
tenim el repte d’implementar, de convertir els seus principis i objectius en realitats 
per a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, sigui quina sigui la 
seva realitat quotidiana. Malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats 
persisteixen i calen polítiques públiques per superar-les i eradicar-les.  
 
Conscients d’aquesta realitat, diversos ajuntaments catalans, compromesos des de 
fa anys amb el desplegament de les polítiques de gènere i convençuts de la 
necessitat de superar les lògiques heteropatriarcals i defensar els drets de totes les 
persones a estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat, constituïm 
la XARXA DE MUNICIPIS LGTBI, perquè volem compartir experiències, crear  
sinergies i sumar voluntats en la defensa dels drets de totes les persones a estimar, 
a viure, a ser, perquè juntes tenim més força i major capacitat d’acció política i social 
per superar els prejudicis i l’homofòbia, perquè els drets de la comunitat lgtbi són els 
nostres drets. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte del present conveni és la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS LGTB DE 
CATALUNYA, que té per objectiu el desenvolupament de polítiques públiques 
adreçades a superar les lògiques patriarcals i eradicar les desigualtats i la lgtbifòbia 



 

 

que aquest sistema genera, amb la voluntat d’assegurar els drets i llibertats de totes 
les persones més enllà de les seves identitats, expressions de gènere o orientacions 
afectives i sexuals. Així com per a compartir experiències i coneixements i sumar 
sinergies per incrementar la capacitat conjunta d’acció política i social.  
 
Aquesta XARXA DE MUNICIPIS LGTB DE CATALUNYA no té naturalesa jurídica 
pròpia, no obstant l’òrgan de direcció de la Xarxa es reserva la possibilitat de dotar-se 
de la mateixa, si escau. 
 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
Els Ajuntaments signants es comprometen a dissenyar i realitzar accions conjuntes 
per a la creació d’una XARXA DE MUNICIPIS que es denominarà "XARXA DE 
MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA” i que tindrà com a finalitats: 
 

� Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat, 
identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.  

� Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI. 
� Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les 

polítiques públiques dels diversos àmbits competencials.  
 
 
Tercer. Creació d’estructura organitzativa  
 
La Xarxa de Municipis LGTBI s’estructura a través de la concertació d’un conveni 
general que no implica cap personalitat jurídica pròpia i, per tant, no comporta la 
gènesi d’una estructura particular ni dels mecanismes que hi són inherents. 
 
No obstant, el Consell de la Xarxa es reserva la possibilitat, si escau, de dotar la 
Xarxa de personalitat jurídica pròpia, per tal de poder concórrer a convenis i 
subvencions públiques, entre d’altres aspectes. 
 
Són els propis ajuntaments dels municipis adherits qui tenen el paper impulsor i 
dinamitzador. 
 
L’esquema inicial de funcionament està compost pels instruments decisoris següents: 
 
1. Consell de la Xarxa 
2. Equips de treball (comissions de treball) 
3. Secretaria Tècnica 
 

La distribució de tasques i les especificitats són les següents: 
 

Consell de la Xarxa 
 
Com a principal òrgan de la Xarxa, hi participen tots els i les representants 
polítics/ques i el personal tècnic dels Ajuntaments i entitats locals participants. El 
presideix el o la regidor/a delegat/a de les polítiques LGTBI o bé aquelles altres 



 

 

regidories que tinguin delegades la competència en polítiques LGTBI de la ciutat 
que ostenta la presidència. 
 
Assumeix les funcions directives i de coordinació de la Xarxa.  El Consell es reuneix 
almenys dos cops l’any. La presidència és rotatòria i l’ostenta la ciutat que hostatja 
el Consell. 
 
Al Consell, sempre que els seus membres ho aprovin, es podrà convidar a participar 
a les entitats LGTBI del poble o ciutat que l’hostatgi en aquells punts de l’ordre del 
dia en els que es consideri que poden assessorar o bé és important que tinguin 
coneixement del que es  tracta. 
 
Les decisions es prendran per majoria simple. Aquells municipis i entitats locals que 
no hagin pogut assistir a la convocatòria, hauran de pronunciar-se sobre els acords 
presos en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del dia posterior a la 
publicació de l’acta. 
 
Competències i funcions: 

 
� Definir els objectius i les línies estratègiques d’actuació. 
� Concretar el pla de treball. 
� Establir la política informativa. 
� Acordar les persones participants als òrgans de participació. 
� Coordinar les actuacions de la Xarxa. 
� Seguir i avaluar el funcionament de la Xarxa. 
� Actuar com a interlocutor davant d’altres. 
� Representar institucionalment la Xarxa. 

 
Equips de treball 
 
Creats per facilitar el desenvolupament de les activitats i la difusió i l’intercanvi de 
coneixements segons les necessitats o demandes explícites, i assistits per persones 
especialistes segons les temàtiques que s’han d’abordar. 
 
Competències i funcions: 
 
� Elaborar els projectes o treballs que acorda el Consell de la Xarxa. 
� Proposar i plantejar les necessitats tècniques i de recursos. 
� Fer propostes concretes de projectes o línies d’actuació. 

 
 
Secretaria Tècnica 
 
La Secretaria Tècnica és responsabilitat del municipi que presideixi el Consell, tot i 
que sempre, per facilitar l’operativitat de la mateixa secretària, estarà formada per 
tres municipis alhora, que assumiran les tasques pròpies de la secretaria i els 
encàrrecs que rebin del Consell. La responsabilitat de la Secretaria Tècnica serà 
rotativa, tindrà una durada de sis mesos i per garantir un adequat traspàs del pla de 



 

 

treball en el canvi d’ajuntaments un dels membres de la secretaria tècnica anterior 
es mantindrà per donar continuïtat al pla de treball. 
 
Competències i funcions: 

 
� Organitzar els circuits d’informació i coordinació de l’actuació de la Xarxa. 
� Elaborar les actes de les reunions del Plenari i la Comissió Permanent. 
� Podrà revisar l’estructura actual i fer una proposta en funció del nombre de 

municipis i entitats locals i les dinàmiques que es donin. 
�  Dur a terme els treballs que li encomani el Consell: elaboració de documents, 

propostes, etc. 
�  Dur a terme el traspàs amb els municipis successors en el càrrec. 
�  Vetllar perquè els municipis i entitats locals que sol·licitin adherir-se a la Xarxa 

compleixin amb els requisits establerts en el present document. 
 
Responsabilitat 
 
La Xarxa, com que no té personalitat jurídica pròpia, no pot generar cap organisme 
diferenciat. La responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa correspon a l’ens executor 
material i directe de les actuacions. 
 
 
Quart. Requisits i procediment d’adhesió d’altres municipis 
 
1.- Requisits dels municipis per adherir-se 
 
Els requisits per a l’acceptació com a membre de la Xarxa estan vinculats 
exclusivament amb l’assumpció dels compromisos i les responsabilitats derivades de 
l’acceptació dels objectius fundacionals de la Xarxa: fomentar que les ciutats i pobles 
impulsin les polítiques de respecte a la pluralitat d’identitats i expressions de gènere i 
a les diverses orientacions afectives i sexuals i lluitin obertament contra la 
LGTBIfòbia.   
 
Els municipis adherits a la Xarxa han de reunir els requisits següents: 
 
� Disposar d’una regidoria pròpia LGTBI o bé d’una regidoria amb competències 

delegades en polítiques LGTBI.  
 
� Assegurar que el personal disposi de formació específica en polítiques LGTBI.  
 
� Desenvolupar actuacions que ajudin a avançar en els valors de la igualtat. 
 
� Desenvolupar actuacions que permetin un enfocament integral i transversal de les 

polítiques LGTBI.  
 
 
 



 

 

2.- Participants de la Xarxa  
 
L’àmbit de la Xarxa de Municipis LGTBI és tota Catalunya.  
 
La Xarxa aspira a tenir, entre els seus membres, tots els municipis i altres ens locals 
que desenvolupin o vulguin desenvolupar polítiques i serveis adreçats al 
desplegament de les polítiques LGTBI i d’Igualtat. 
 
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als 
quals obligui el protocol de constitució de la Xarxa. 
 
Els ajuntaments membres de la Xarxa de Municipis LGTBI es comprometen a aportar 
de manera documentada les experiències dels plans i programes que porten a terme, 
i a participar en els diversos òrgans i comissions de treball de la Xarxa, i en els 
debats i les reflexions. 
 
3.- Finançament: organització econòmica 
 
Quan escaigui, els diversos municipis assumiran despeses derivades de les accions 
conjuntes que acordin els membres de la Xarxa de Municipis LGTBI, sempre tenint en 
compte la disponibilitat pressupostària dels Ajuntaments.  
 
4.- Procediment d’adhesió 
 
Per formalitzar la Xarxa de Municipis LGTBI, l’òrgan competent de l’ens local que 
desitgi participar en la mateixa ha de signar un acord amb l’acceptació del protocol i 
les finalitats d’aquesta que enviarà a la Xarxa. 
 
Només hi pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible amb els objectius i les 
finalitats de la Xarxa o els contravé. 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI es pot dotar d’un logotip amb marca pròpia que s’ha 
d’incloure tant en la documentació que es generi com en els documents oficials que 
els municipis membres decideixin. 
 
 
Cinquè. Vigència. 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura i tindrà una durada de 2 anys.   
 
 
Sisè. Dades de caràcter personal i confidencialitat. 
 
Totes les parts s’obliguen, en relació amb totes les dades o informacions de caràcter 
personal que es tractin,  a que siguin gestionades d’acord a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial el que estableix la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades, 
aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 



 

 

 
 
Setè. Resolució. 
 
Són causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 

 
- Per la realització del seu objecte. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes 

objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment 

de les seves previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts 

interessades. 
- Qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
 
Vuitè. Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes pels articles 108 a 112 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
 
Novè. Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i, si fos necessari, es 
podran acollir als Tribunals de la jurisdicció Contenciosa Administrativa que 
corresponguin. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts que l’atorguen signen el present conveni, per 
............... i a un sol efecte en el lloc i data que s’assenyalen. 
 

******* 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 11. SERVEIS SOCIALS. CONVALIDAR L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 31.01.2017, EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DE 
L’AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ 
VIGENTS AL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’ANY 2017. (Exp. 47/2017-SSO) 



 

 

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a proposta de la Comissió Informativa 
de Polítiques de Ciutadania, aprova el següent 
 

ACORD: 
 
CONVALIDAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2017,  en 
relació amb l’aprovació de l’autorizació de la despesa dels encàrrecs de gestió 
vigents al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú corresponent a 
l’any 2017, el qual literalment diu: 
 

“El Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú està portant a terme  
els següents programes de serveis socials que l’Ajuntament li ha encarregat: 

- Desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència, encarregat pel Ple 
de data 31 de juliol de 2006, i concretat en acord de la Junta de Govern Local 
de data 29 de maig de 2007 (procés implementació Llei dependència). 

- Encàrrec coordinació de programes de serveis socials, aprovat per acord de 
Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2012. 

- Gestió del programa de professionals de referència per a persones amb 
dependència (antic PRODEP), aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local de data 29 de maig de 2007. 

- Gestió dels àpats a domicili, acordada en el Ple de data 5 de novembre de 
2007. 

- Gestió, provisió i prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària, encarregat 
pel Ple de data 3 d’octubre de 2005. 

- Desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris per 
desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en benefici 
de la comunitat, encarregat per acord del Ple de data 31 de juliol de 2006. 

- Gestió del Pla Local d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú, encarregat per 
acord de la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2010. 

- Apoderament de gestió a favor del CSP per a contractar el servei de 
menjador social, aprovat per la Junta de Govern Local de data 13 de 
desembre de 2016. 

 
Per a la gestió i desenvolupament d’alguns d’aquests serveis, el CSP disposa de 
personal propi que desenvolupa la seva activitat professional en els serveis socials 
bàsics municipals, i és voluntat de l’Ajuntament que aquest personal s’incorpori a la 
plantilla municipal. 
 
Amb la previsió que aquesta incorporació es faci efectiva el mes d’abril de 2017, 
l’aportació econòmica per a la seva gestió durant els mesos de gener a març de 2017 
seria la següent: 



 

 

− Per al desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris 
per desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en 
benefici de la comunitat: partida 35.2311.25000 ............................ 10.750,00 € 

− Per al desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència, i la coordinació 
de programes de serveis socials: partida 35.2313.25004 .............162.250,00 € 

− Per a la gestió del programa de professionals de referència per a persones 
amb dependència: partida 35.2312.25001...................................... 11.500,00 € 

− Per a la gestió del Pla Local d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú: partida 
35.2313.25002 .............................................................................. 12.500,00 € 

 
Pel que fa a la gestió de serveis d’atenció a la dependència, l’aportació econòmica 
que es proposa inicialment, en base al pressupost vigent, és la següent: 

− Per al desenvolupament i gestió dels serveis de SAD, neteja, àpats a domicili i 
teleassistència: partida 35.2312.25003 ........................................547.000,00 € 

− Per al desenvolupament i gestió del servei de menjador social: partida 
35.2312.2279901 .......................................................................... 90.000,00 € 

 

L’Ajuntament ha d’autoritzar l’aportació econòmica al Consorci de Serveis a les 
Persones per al desenvolupament i execució dels serveis durant l’any 2017 per 
gestionar les aportacions mensuals a partir del mes de gener.  
 
S’adjunta informe de la cap de Serveis Socials. 
 

Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dels serveis 
socials de Catalunya i demés normativa concordant.  
 
La Junta de Govern Local aprova el següent 
 

ACORD 
 

“Primer. Autoritzar i disposar la despesa de 197.000,00 €, corresponent als mesos de 
gener a març dels encàrrecs següents: 

− Per al desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris 
per desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en 
benefici de la comunitat: partida 35.2311.25000 ............................ 10.750,00 € 

− Per al desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència, i la coordinació 
de programes de serveis socials: partida 35.2313.25004 .............162.250,00 € 



 

 

− Per a la gestió del programa de professionals de referència per a persones 
amb dependència: partida 35.2312.25001...................................... 11.500,00 € 

− Per a la gestió del Pla Local d’Inclusió Social de Vilanova i la Geltrú: partida 
35.2313.25002 .............................................................................. 12.500,00 € 

 

Segon. L’import autoritzat en el punt primer es farà efectiu en tres pagaments 
mensuals de 65.666,67 €, corresponents als mesos de gener a març de 2017 
inclusivament, prèvia presentació de les factures corresponents. 
 
Tercer. Autoritzar i disposar la despesa de 637.000,00 €, corresponent als mesos de 
gener a desembre dels encàrrecs següents: 

− Per al desenvolupament i gestió dels serveis de SAD, neteja, àpats a domicili i 
teleassistència: partida 35.2312.25003 ........................................547.000,00 € 

− Per al desenvolupament i gestió del servei de menjador social: partida 
35.2312.2279901 .......................................................................... 90.000,00 € 

 
Quart. L’import autoritzat en el punt tercer es farà efectiu en dotze pagaments 
mensuals de 53.083,33€ corresponents als mesos de gener a desembre de 2017 
inclusivament, prèvia presentació de les factures corresponents. 
 
Cinquè. Convalidar aquest acord en el proper Ple.” 

 
 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 12. SALUT. AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA DELS ENCÀRRECS DE 
GESTIÓ VIGENTS D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT AL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’ANY 2017. (Exp. 13/2017-SAL) 

 
Relació de fets 
 
El Consorci de Serveis a les Persones desenvolupa tasques i gestiona programes de 
Salut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li ha encarregat a través de l’encàrrec 
de gestió aprovat per acord del Ple de data 12 de desembre de 2005, per a la gestió, 
provisió i prestació de part dels Tallers d’Educació per a la Salut. 
 
Per a la gestió i desenvolupament d’aquests serveis el CSP disposa de personal 
propi que desenvolupa la seva activitat professional en els serveis de salut 
municipals, i és voluntat de l’Ajuntament que aquest personal s’incorpori a la plantilla 
municipal. 
 



 

 

La contraprestació econòmica al CSP per a l’any 2017 per a la realització d’aquestes 
tasques serà inicialment de 41.986,00 €, el que suposa 12 pagaments mensuals de 
3.498,83 € cadascun. 
 
Amb la previsió que la incorporació a l’Ajuntament del personal contractat pel CSP es 
faci efectiva el mes d’abril de 2017, l’aportació econòmica per a la seva gestió durant 
els mesos de gener a març de 2017 serà de 10.496,50 €. 
 
S’adjunta informe favorable del cap del Servei de Salut Pública. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya; Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i demés normativa concordant.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Autoritzar i disposar la despesa de l’encàrrec de gestió, provisió i prestació 
de part dels tallers d’educació per a la salut al Consorci de Serveis a les Persones de 
Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2017, per un import de 10.496,50 € (deu mil quatre-
cents noranta-sis euros amb cinquanta cèntims) per al desenvolupament i execució 
durant l’any 2017 dels serveis encarregats per l’Ajuntament. 
 
SEGON. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 34.3113.2279900 del 
pressupost de despeses prorrogat. 
 
TERCER. L’import autoritzat es farà efectiu en tres pagaments mensuals de 
3.498,83€ (tres mil quatre-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-tres cèntims) 
cadascun, corresponents als mesos de gener a març de 2017 inclusivament, prèvia 
presentació de les factures corresponents.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

MOCIONS 
 
 
Atès que hi ha prevista una intervenció pública en la moció número 19 de l’ordre del 
dia, aquesta es passa a tractar en primer lloc. 
 



 

 

Regidora no adscrita, ERC, PP, CIU, PSC i SOM VNG 
 

 19. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ AL MANIFEST CONJUNT SOBRE LA C-32 I ELS 
PROBLEMES DE MOBILITAT EN EL RECORREGUT DE LA C-31. (Exp. 
17/2017-eMOC) 

 
El passat mes d’abril del 2015, el Consell Comarcal del Garraf, la Plataforma No Vull 
Pagar C32, la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres van demanar 
solucions a l’autopista C32, van presentar a la premsa un manifest conjunt per 
reclamar la reducció del preu del peatge dels Túnels de Vallcarca, la gratuïtat en el 
tram de Sitges i del Vendrell, l’obertura de barreres de la C32 en cas 
d’esdeveniments i millores en la seguretat de la carretera C31.  En una queixa 
constant de la comarca del Garraf per una mobilitat injusta, que penalitza els 
ciutadans i ciutadanes, ja que té mancances per garantir que la ciutadania pugui anar 
a treballar, viure i realitzar els seus projectes de vida d’una forma normalitzada.  Van 
afegir que “només la mobilització ciutadana pot garantir que el Govern de la 
Generalitat es replantegi seriosament i amb rigor aturar aquest model de mobilitat 
injusta.  També es demana l’execució immediata per part del govern de la Generalitat 
de dues propostes de resolució aprovades per unanimitat en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat el 18 de juny de 2014.  Una d’elles relativa a la seguretat, la informació i 
els protocols d’actuació en cas d’accident a la C31, en el seu tram de les Costes del 
Garraf i l’obertura de barreres de peatge en esdeveniments esportius o lúdics.  L’altra 
proposta està relacionada amb l’estudi de la gratuïtat de la C32 pel seu tram entre 
Sitges i el Vendrell, per tal que aquesta via esdevingui com la ronda interurbana 
gratuïta del Penedès Marítim. 
 
El passat dia 25 de febrer del 2016, la seu de l’ADEPG a Vilanova i la Geltrú va 
aplegar representants d’empreses, entitats privades i institucions públiques per 
debatre un pla d’actuació.  Per iniciativa de l’Associació d’Empresaris de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG), van convocar la primera reunió de 
l’anomenat grup de treball C32.  L’objectiu és posar en evidència, de manera 
argumentada, els greuges que pateixen les comarques del Baix Penedès i el Garraf 
pel que fa al barem tarifari que s’aplica en els peatges de la C32, particularment en el 
pas de Vallcarca, al terme municipal de Sitges.  Els membres de la Plataforma “No 
Vull Pagar C32” van fer una exposició de motius que va servir per contextualitzar 
l’estat de la qüestió, es van proposar diferents actuacions que es posarien en marxa 
les properes setmanes, després que s’hagin consensuat degudament els objectius 
d’aquest front público-privat i que s’hagin aprovat les estratègies. 
 
El passat mes de novembre Cubelles es va adherir al manifest i aquest mes ha estat 
el municipi de Sitges, presentant una moció treballada conjuntament amb la 
Plataforma “No Vull Pagar C32” i que, adaptada al nostre municipi, quedaria de la 
manera següent: 
 
Demanar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Manifest conjunt sobre la C32 i els 
problemes de mobilitat que tenim en el recorregut de la C31, que en data 21 d’abril de 
2015 van signar el Consell Comarcal del Garraf, els sindicats UGT i CCOO i la 
Plataforma ciutadana “No Vull Pagar C32”. 



 

 

 
El col·lapse diari que patim a Vilanova i la Geltrú en el tram de la C31 al seu pas pel 
municipi és crònic, la població de Vilanova i viles properes ha augmentat molt en les 
darreres dècades, però tenim la mateixa infraestructura viària. 
 
Entenem que la solució al col·lapse de trànsit que pateix la C-31 en el seu pas per la 
vila només és la gratuïtat del tram Vendell-Sitges de la C32, no volem la construcció 
d’una variant alternativa a l’actual C31, variant que seguint els protocols establerts ja 
hauria d’estar construïda al superar-se els 15.000 vehicles diaris.  I entenem que la 
Generalitat de Catalunya tampoc disposa en aquests moments de la capacitat 
econòmica com per fer front a aquesta despesa que suposaria un cost mediambiental 
afegit per a Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest col·lapse de la C31 provoca problemes en el trànsit dins del nostre municipi, 
sobretot pel que fa als enllaços viaris entre Cubelles, el centre vila i Sitges, amb un 
augment de la contaminació ambiental i acústica, a més de la pèrdua de temps en els 
nostres trasllats i un major risc d’accidents, sobretot en el tram de les costes del 
Garraf. 
 
Dit això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Manifest conjunt abans 
esmentat i traslladar la comunicació d’aquest fet als sotasignats del manifest i a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON. Formació d’un grup de treball amb representació de tots els grups 
representats a l’Ajuntament per tal d’establir línies de treball conjunt en relació amb 
aquesta problemàtica, i amb representants de la societat civil que siguin actius en 
aquesta, com la Plataforma “No Vull Pagar C32” i altres. 
 
TERCER. Demanar una trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat per tal de conèixer en quin estat estan les qüestions aprovades en el seu 
dia i que resten pendents, valoracions de la situació actual i decisions previstes en el 
futur.” 
 
POSICIONAMENT CONJUNT SOBRE LA C-32 
 
Els sotasignats d’aquest document formem part dels àmbits institucionals, sindicals, 
empresarials i de la societat civil de la comarca del Garraf i del Baix Penedès, i volem 
exigir en aquest manifest en comú solucions al Govern de la Generalitat en relació 
amb una de les problemàtiques que afecten la nostra mobilitat i, de retruc, l’activitat 
econòmica de les nostres viles: els diferents peatges de l’autopista C32 al seu pas 
per ambdues comarques. 
 
Des de fa molts anys venim demanant solucions per a aquesta qüestió i són 
nombroses les mocions aprovades en els nostres ajuntaments i Consell Comarcal en 



 

 

aquest sentit.  Darrerament s’han entregat milers de signatures de ciutadans al 
Parlament de Catalunya; és, per tant, una demanda amb un ampli consens. 
 
A l’inici de l’any 2014 la Generalitat va establir unes noves tarifes en els peatges de la 
C32 al seu pas pel Garraf i Baix Penedès, establint unes rebaixes que pretenien 
pal·liar el col·lapse circulatori que pateix la C31, intentant fer més atractiva i 
competitiva la seva utilització, però aquesta decisió, tal com prevèiem, ha fracassat. 
 
És per això que MANIFESTEM: 
 
Les Comarques del Garraf i del Baix Penedès pateixen uns problemes de mobilitat 
manifestos, amb una via gratuïta per desplaçaments a Barcelona i Tarragona 
col·lapsada (C31), i una única via alternativa de pagament infrautilitzada (C32). 
 
La població en ambdues comarques ha crescut molt, però no l’activitat econòmica.  
Ens trobem davant dues comarques que lideren totes les estadístiques d’atur a 
Catalunya i amb el fet que molts dels nostres conciutadans han de desplaçar-se fora 
d’elles per anar a la feina.  Els actuals preus dels peatges representen un problema 
per a aquesta mobilitat, així com també representen un fre per a l’establiment de 
noves empreses en el nostre territori que puguin reactivar l’economia local i afecten 
també al desenvolupament turístic. 
 
Davant d’aquest fet RECLAMEM: 
 
1. Reducció clara del preu del peatge dels túnels de Vallcarca que sigui vàlid per a 
tots els dies de la setmana.  Només amb un preu raonable s’aconseguirà un augment 
d’usuaris de la C32, que alhora suposarà un menor risc d’accidents a la C31 pel seu 
tram de les Costes del Garraf. 
 
2. Execució immediata per part del Govern de la Generalitat de la proposta de 
Resolució aprovada per unanimitat en la Comissió de Territori i Sostenibilitat el 18 de 
juny de 2014, relativa a la C31 en el seu tram de les Costes del Garraf, per tal de 
millorar la seguretat, la informació, els protocols d’actuació en cas d’accident i 
l’obertura de barreres de peatge en esdeveniments esportius o lúdics. 
 
3. Execució immediata per part del Govern de la Generalitat de la proposta de 
Resolució aprovada per unanimitat en la Comissió de Territori i Sostenibilitat el 18 de 
juny de 2014, relativa a l’estudi de la gratuïtat de la C32 pel seu tram entre Sitges i el 
Vendrell, per tal que aquesta via esdevingui com la ronda interurbana gratuïta del 
Penedès Marítim. 

 
 

En aquest punt hi ha la intervenció pública del Sr. DAVID MÓRA FERNÁNDEZ, en 
representació de l’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA. 
 
El Sr. CARLOS REMACHA fa una pregunta que vol que consti en acta i que es 
transcriu a continuació: 
 



 

 

“Quines han estat les reunions i els treballs duts a terme per aquest 
grup de treball i tota la documentació que hagi sortit, així com els 
membres que l’integren.” 

 
Es vota la moció, amb una transacció al punt segon, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents, amb un total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no 
adscrita). 
 
El TEXT APROVAT és el següent: 
 
El passat mes d’abril del 2015, el Consell Comarcal del Garraf, la Plataforma No Vull 
Pagar C32, la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres van demanar 
solucions a l’autopista C32, van presentar a la premsa un manifest conjunt per 
reclamar la reducció del preu del peatge dels Túnels de Vallcarca, la gratuïtat en el 
tram de Sitges i del Vendrell, l’obertura de barreres de la C32 en cas 
d’esdeveniments i millores en la seguretat de la carretera C31.  En una queixa 
constant de la comarca del Garraf per una mobilitat injusta, que penalitza els 
ciutadans i ciutadanes, ja que té mancances per garantir que la ciutadania pugui anar 
a treballar, viure i realitzar els seus projectes de vida d’una forma normalitzada.  Van 
afegir que “només la mobilització ciutadana pot garantir que el Govern de la 
Generalitat es replantegi seriosament i amb rigor aturar aquest model de mobilitat 
injusta.  També es demana l’execució immediata per part del govern de la Generalitat 
de dues propostes de resolució aprovades per unanimitat en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat el 18 de juny de 2014.  Una d’elles relativa a la seguretat, la informació i 
els protocols d’actuació en cas d’accident a la C31, en el seu tram de les Costes del 
Garraf i l’obertura de barreres de peatge en esdeveniments esportius o lúdics.  L’altra 
proposta està relacionada amb l’estudi de la gratuïtat de la C32 pel seu tram entre 
Sitges i el Vendrell, per tal que aquesta via esdevingui com la ronda interurbana 
gratuïta del Penedès Marítim. 
 
El passat dia 25 de febrer del 2016, la seu de l’ADEPG a Vilanova i la Geltrú va 
aplegar representants d’empreses, entitats privades i institucions públiques per 
debatre un pla d’actuació.  Per iniciativa de l’Associació d’Empresaris de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG), van convocar la primera reunió de 
l’anomenat grup de treball C32.  L’objectiu és posar en evidència, de manera 
argumentada, els greuges que pateixen les comarques del Baix Penedès i el Garraf 
pel que fa al barem tarifari que s’aplica en els peatges de la C32, particularment en el 
pas de Vallcarca, al terme municipal de Sitges.  Els membres de la Plataforma “No 
Vull Pagar C32” van fer una exposició de motius que va servir per contextualitzar 
l’estat de la qüestió, es van proposar diferents actuacions que es posarien en marxa 
les properes setmanes, després que s’hagin consensuat degudament els objectius 
d’aquest front público-privat i que s’hagin aprovat les estratègies. 
 
El passat mes de novembre Cubelles es va adherir al manifest i aquest mes ha estat 
el municipi de Sitges, presentant una moció treballada conjuntament amb la 
Plataforma “No Vull Pagar C32” i que, adaptada al nostre municipi, quedaria de la 
manera següent: 
 



 

 

Demanar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Manifest conjunt sobre la C32 i els 
problemes de mobilitat que tenim en el recorregut de la C31, que en data 21 d’abril de 
2015 van signar el Consell Comarcal del Garraf, els sindicats UGT i CCOO i la 
Plataforma ciutadana “No Vull Pagar C32”. 
 
El col·lapse diari que patim a Vilanova i la Geltrú en el tram de la C31 al seu pas pel 
municipi és crònic, la població de Vilanova i viles properes ha augmentat molt en les 
darreres dècades, però tenim la mateixa infraestructura viària. 
 
Entenem que la solució al col·lapse de trànsit que pateix la C-31 en el seu pas per la 
vila només és la gratuïtat del tram Vendell-Sitges de la C32, no volem la construcció 
d’una variant alternativa a l’actual C31, variant que seguint els protocols establerts ja 
hauria d’estar construïda al superar-se els 15.000 vehicles diaris.  I entenem que la 
Generalitat de Catalunya tampoc disposa en aquests moments de la capacitat 
econòmica com per fer front a aquesta despesa que suposaria un cost mediambiental 
afegit per a Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest col·lapse de la C31 provoca problemes en el trànsit dins del nostre municipi, 
sobretot pel que fa als enllaços viaris entre Cubelles, el centre vila i Sitges, amb un 
augment de la contaminació ambiental i acústica, a més de la pèrdua de temps en els 
nostres trasllats i un major risc d’accidents, sobretot en el tram de les costes del 
Garraf. 
 
Dit això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Manifest conjunt abans 
esmentat i traslladar la comunicació d’aquest fet als sotasignats del manifest i a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON. Que el grup de treball de representants dels diferents ajuntaments i de les 
associacions d’empresaris de la comarca, ja constituït, estableixi línies de treball 
conjunt en relació amb aquesta problemàtica, juntament amb representants de la 
societat civil que siguin actius en aquesta, com la Plataforma “No Vull Pagar C32” i 
altres. 
 
TERCER. Demanar una trobada amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat per tal de conèixer en quin estat estan les qüestions aprovades en el seu 
dia i que resten pendents, valoracions de la situació actual i decisions previstes en el 
futur.” 

 
 

Grup Municipal de C’s 
 

 13. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN SERVEI D’INFORMACIÓ AL 
CIUTADÀ A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ WHATSAPP. (Exp. 11/2017-
eMOC) 

 



 

 

Exposición: 
 
España se ha convertido en el cuarto país del mundo en uso de WhatsApp. La cuota 
de penetración es del 70% entre los usuarios de telefonía móvil. WhatsApp es red de 
comunicación basada en una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos 
inteligentes, que envía y recibe mensajes vía Internet, complementando servicios 
de correo electrónico, mensajería instantánea o sistema de mensajería multimedia. 
También los usuarios pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos 
y grabaciones de audio. Esta plataforma está operativa para prácticamente todas las 
plataformas del mercado. 
 
Enviar y recibir mensajes por WhatsApp es un acto ya cotidiano, incluso entre las 
personas de avanzada edad. La gente comparte a través de la plataforma la 
información que cree relevante de forma ágil.  
 
Hoy en día, WHATSAPP es la herramienta de comunicación por excelencia en 
nuestra sociedad  y por descontado en el mundo de la telefonía móvil. 
 
Aunque no es una herramienta específica para comunicación profesional, su gran 
implantación ha hecho que las empresas e instituciones estén empleándola para 
mejorar la comunicación con sus clientes. 
 
Se considera que esa misma estrategia puede ser empleada para mejorar la 
comunicación de los ciudadanos con el Ayuntamiento. 
                                               

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Desarrollar un servicio de comunicación con el ciudadano que le permita 
informar al ayuntamiento, a través de WHATSAPP, de aquellas incidencias que 
considere de interés, como avisos de la policía, bomberos, de protección 
civil, comunicación de desperfectos en la vía pública y cualquier otro asunto que 
pueda implementarse sobre la plataforma. 
 
SEGUNDO. Dicho servicio sería en un principio unidireccional Ayuntamiento-Vecinos 
pero el sistema se implementaría para, en cuanto sea posible, dicha comunicación 
fuera bidireccional para que el vecindario pudiera dirigirse a los servicios públicos 
municipales, bien de forma general o específica a los diferentes departamentos 
mediante la introducción de palabras clave o etiquetas (por ejemplo: #policialocal, 
#atencionciudadano…).” 
 
 
Aquesta moció ES RETIRA.  
 

 
 14. MOCIÓ EN DEFENSA DELS VEÏNS AFECTATS PER OCUPACIONS 

ESPECULATIVES I INCÍVIQUES. (Exp. 12/2017-eMOC) 
 

Tots els Grups que conformem l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en diverses 
ocasions des de l’inici del mandat, han mostrat el seu suport a les persones i famílies 



 

 

afectades pels desnonaments. Aquest suport s’ha concretat en diverses propostes: 
proveir d’habitatge a famílies i persones en situació de dificultat financera aguda; 
aplicació de la Llei 24/2015, de pobresa energètica i habitatge, etc. 
 
El ventall de mesures desplegat a Vilanova i la Geltrú és la resposta política i 
municipal per intentar pal·liar la gravetat de la crisi que encara estem patint. Una 
resposta adequada a una preocupació social real. 
 
Malauradament, encara existeix la preocupació social al voltant dels desnonaments 
per motius socials i a l'ombra d'aquestes necessitats han aparegut persones que 
ocupen habitatges propietat de persones físiques i jurídiques amb finalitats lucratives. 
 
Aquestes persones entren en els pisos, hi canvien el pany i acte seguit cedeixen 
l’espai a canvi de diners. Al mateix temps, i dintre del paquet de serveis para-
immobiliaris, aquests grups manipulen les escomeses de llum i d’electricitat. És 
evident que operacions d’aquesta mena ni són el fruit de la necessitat, ni 
s’improvisen. 
 
És freqüent que aquestes ocupacions tinguin lloc en immobles propietat de persones 
jurídiques (grans tenidors) les quals, en ser mers tenidors de propietats, però sense 
cap tipus de vincle amb l’entorn, es despreocupen dels efectes de la situació 
generada.  Aquesta actitud de deixadesa palesa una forma de negligència deliberada 
pels efectes calamitosos sobre la convivència que genera en el seu entorn. Si 
aquests grans tenidors d’immobles no actuen amb diligència i denuncien les 
ocupacions dels seus immobles, el problema sofreix una cronificació i recau de ple 
sobre els veïns i, de retruc, sobre el barri i la ciutat en el seu conjunt.  Això és el que 
ja està passant en alguns barris de Catalunya. 
 
Els mitjans humans i materials que la ciutat ha de dedicar a resoldre els conflictes 
generats per la desídia dels grans tenidors suposen una despesa que paguem entre 
tots i que, per desgràcia, no es pot facturar als responsables últims d’aquesta 
situació. 
 
Finalment, uns altres dels perjudicats són els petits propietaris que de vegades 
reserven els pisos per a quan als fills o altres familiars els arribi l’edat d’emancipar-se, 
i que en l’entremig veuen els habitatges ocupats per xarxes organitzades que es 
lucren d’aquesta situació. 
 
Aquesta situació té tres perjudicats: 
 
- En primer lloc, la comunitat de propietaris on es troben els ocupants, els quals no se 
senten part de l’espai que ocupen, no contribueixen al sosteniment de les despeses 
comunitàries i sovint fan malbé el mobiliari comú (bústies, portes, ascensors...) i 
posen en perill la seguretat de la resta de veïns en manipular les escomeses. 
 
- En segon lloc, creen problemes de convivència amb els veïns de la zona afectada i, 
per extensió, a la mateixa ciutat, ja que els pisos ocupats no ho han estat per motius 
socials de necessitat, sinó merament especulatius. 
 



 

 

- En tercer lloc, els petits propietaris, als quals el manquen els recursos legals o la 
potència econòmica suficient per portar a judici les situacions d’ocupació il·legal dels 
habitatges per part de xarxes organitzades que ho fan amb caràcter lucratiu. 
 
És per tot l'anterior, que aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la utilització o 
l'obtenció de qualsevol guany econòmic per part de màfies i persones que s’aprofiten 
de situacions de vulnerabilitat de qualsevol persona o família de la ciutat, 
especialment en aquelles situacions que afecten els drets bàsics, com pot ser l'accés 
a l'habitatge mitjançant la promoció d'ocupacions irregulars. Donant suport a 
comunitats de propietaris i altres col·lectius i posant a la seva disposició els serveis 
municipals per denunciar aquestes situacions. 
  
SEGON. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l'adopció de forma immediata de 
totes les mesures necessàries perquè els grans tenidors que tinguin constància que 
les seves propietats han estat ocupades per grups organitzats prenguin amb celeritat 
les mesures legals oportunes, per denunciar-ne l’ocupació i comuniquin les seves 
accions als serveis municipals. 
  
TERCER. Que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local posin en comú aquells casos 
de què en tinguin constància i treballin sota els principis de col·laboració i coordinació 
mútues per garantir una major eficàcia en la investigació i en evitar la comissió de 
delictes com ara la venda de claus d'habitatges per especular i que informin 
exhaustivament a la comissió corresponent. 
  
QUART. Continuar amb l’aplicació de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, pel que fa 
al deure legal de conservació en aquells casos en què es constati manifesta inacció 
per part dels grans tenidors d’habitatges, pel que fa al manteniment i cura dels 
immobles de la seva propietat o es constati manca de diligència a l’hora de 
denunciar-ne ocupacions, mitjançant les accions previstes pel Pla Local d'Habitatge i 
les actuacions per a fer front a l’ús anòmal de l’habitatge, i per a la captació 
d'habitatge buit. 
  
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i fer difusió pels mitjans 
municipals d’aquesta Moció.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen 
      Reina (1) = 18 vots 
  Vots en contra: CUP = 5 vots 
  Abstencions:    SOM VNG = 2 vots 
 



 

 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
 15. MOCIÓ PER A UNA DECLARACIÓ D’OBJECTIUS SOBRE 

COMUNICACIÓ QUE CONTRIBUEIXI A LA MILLORA DE CONTINGUTS 
DE CANAL BLAU RÀDIO I TELEVISIÓ. (Exp. 13/2017-eMOC) 

 
Des d’una anàlisi qualitativa sobre els continguts de la programació dels mitjans de 
comunicació municipals, s'observa que des de la seva posada en marxa, coincidint 
amb el tombant de segle, la relació de continguts de la programació mai no ha estat 
reflexionada ni projectada a llarg termini d’una manera col·legiada. D'això se'n 
desprèn que la comunicació a la ciutat no té objectius, fora d'una funcionalitat de 
conveniències per constatar, influir o realçar en un moment determinat alguns 
aspectes de govern. 
  
Des de la CUP entenem que els continguts en ràdio i televisió locals han de ser 
formadors, col·lectius i públics, i han de promoure el debat social i els valors públics. 
També han de ser eminentment culturals i provocar transformació. A més, han de 
desenvolupar una explicació profunda del per què de les causes i no basar-se en 
l'anècdota i en la superficialitat, per tal que els continguts siguin formadors. 
 
Aquesta manca d'objectius de comunicació política ha fet que la responsabilitat sobre 
continguts de la ràdio i la televisió locals hagi depès dels criteris i la decisió de la 
direcció de Canal Blau. En l’actualitat, doncs, els mitjans de comunicació públics de la 
ciutat no disposen de cap fòrum on es pugui debatre sobre els seus objectius ni 
continguts; ICVSAM, la societat anònima municipal que gestiona Canal Blau, és 
únicament un organisme administrador que no ostenta la competència que reclamem 
en aquesta moció. 
 
Per aquest motiu, creiem que la reflexió sobre les diferents línies de continguts en la 
programació de la televisió i la ràdio municipals hauria de respondre a una estratègia 
ambiciosa i ben definida en la qual l’opinió compartida dels professionals del 
periodisme al càrrec i els representants polítics, ostentés un pes substancial encarat 
a un creixement permanent de la qualitat informativa i cultural. Des de la CUP de 
Vilanova i la Geltrú creiem de manera ferma en la independència periodística, però 
també en l’establiment de criteris polítics per atendre les necessitats d'una ciutat 
plural en totes les seves vessants, des de criteris municipalistes.  
  
Per aquest motiu, proposem al Ple de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. La creació d’un Consell Assessor d'Objectius en Comunicació, integrat per 
tres professionals de la casa (triats pels treballadors i treballadores de Canal Blau), 
dos periodistes aliens (triats per l’Associació de Periodistes del Garraf) i dos 
representants polítics (triats pel Ple Municipal),  que tinguin com a missió traçar en un 
mandat bianual les línies bàsiques dels objectius municipals en matèria de 
comunicació, en general, i del funcionament i desenvolupament dels continguts de la 
ràdio i la televisió locals, en particular.  



 

 

 
SEGON. La posada en marxa d’aquest Consell Assessor abans de l’estiu de 2017.” 
 
 
Després de la lectura i del debat corresponent, s’acorda deixar la moció SOBRE LA 
TAULA. 
 
 

 16. MOCIÓ PER A L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES DE LA PESCA I 
L’AQÜICULTURA FRESCOS. (Exp. 14/2017-eMOC) 

 
La comercialització del peix està caracteritzada per nombrosos i complexos circuits 
de subministrament. Una petita porció dels productes de la pesca i de l’aqüicultura 
frescos que trobem en els nostres comerços provenen de la llotja de Vilanova i la 
Geltrú o d’altres localitats properes, però la immensa majoria provenen de la gran 
flota industrial o de les importacions de peix i marisc de tercers països i que arriben 
frescos als nostres mercats degut al transport per avió.  
 
De fet, segons les dades d’Idescat, més del 80% del peix que consumim prové de 
fora de Catalunya -d’altres Comunitats Autònomes, d’Europa o de tercers països-, el 
que crea nombrosos i complexos circuits de distribució, doncs aquests productes 
poden passar per nombrosos intermediaris abans d’arribar al punt de distribució final, 
augmentant així la dificultat a l’hora de controlar la traçabilitat dels productes de la 
pesca.  
 
Ara bé, un aspecte de la traçabilitat en la comercialització del peix i marisc fresc que 
és relativament senzill de controlar -però sobre el que hi ha un excés de deixadesa 
per part de les administracions competents-, és el relatiu a l’etiquetatge dels 
productes pesquers. És a dir, assegurar-se que en els taulells de tots els punts de 
venda es proporciona la informació mínima obligatòria a la ciutadania. 
 
El desembre de 2014 va entrar en vigor el nou Reglament de l'Organització Comú de 
Mercats dels productes de la pesca1 -d’obligat compliment-, i que comprèn 
precisament la legislació referent a la informació mínima als consumidors.  
 
Aquesta nova normativa és un gran pas pel que fa el dret a la informació. Doncs les 
persones que vulguin contribuir a la sostenibilitat de la pesca a través d'un consum 
responsable, necessiten estar informades per a poder així escollir amb criteri els 
productes que compren. Però, malauradament, el grau de compliment d’aquesta 
normativa és relativament baix. 
 
En la gran majoria de comerços minoristes de Vilanova i la Geltrú (incloent el mercat 
municipal), no es compleix adequadament aquesta reglamentació, ja sigui per errors 
o per la manca d’informació en el rètol o en l’etiqueta on ha d’aparèixer 
obligatòriament i clarament la següent d’informació: 
                                                 
1
 Reglament (UE) nº 1379/2013 pel qual s'estableix l'Organització Comú de Mercats en el sector dels 

productes de la pesca i l'aqüicultura. 

 



 

 

 
Informació mínima que ha de contenir l’etiqueta dels productes en fresc segons 
la normativa d’obligat compliment: 
 

• Denominació comercial i nom científic 
• Preu de venda per kg 
• Mètode de producció (capturat, capturat en aigües dolces, de cria) 
• Zona de captura o de cultiu en el cas de l’aqüicultura (és necessari indicar la 

zona de captura de forma clara amb el nom del mar o oceà al que es refereix. 
En el cas de la zona 27 (Atlàntic Nord-est) i zona 37 (Mediterrani i Mar Negre) 
cal indicar la subzona en termes comprensibles) 

• Art de pesca utilitzat en el cas de la pesca extractiva (Xarxes de tir; Xarxes 
d'arrossegament; Xarxes d'emmallament i similars, Xarxes de cèrcol i xarxes 
d’hissada; Llinyes i hams; Rastres; Nanses i trampes; Altres)  

• Indicació de si ha estat descongelat 
• Si conté al·lergògens o sulfits 

 
També pot aparèixer altra informació de caràcter voluntari com ara la data de captura, 
informació mediambiental, més detalls sobre l’art de pesca, Denominació d’origen, 
etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Els consumidors tenen el dret d’estar informats i que la informació que contingui 
l’etiqueta sigui veraç. Per la seva banda, els minoristes tenen un paper fonamental, ja 
que són els responsables de transmetre adequadament la informació al consumidor 
final. 
 
A més de tot allò esmentat, tal i com indica un altre reglament europeu relatiu a la 
informació alimentària facilitada al consumidor2, des de desembre de 2014 és 
obligatori que els productes de la pesca continguin aclariments sobre els al·lèrgens 
(substàncies que poden induir una reacció al·lèrgica) o sulfits (additius alimentaris 
d'acció conservadora i antioxidant, sovint emprats en la conservació dels crustacis: 
gambes, llagostins, etc.). Una altra informació inexistent en la gran majoria de rètols i 
etiquetes.  
 
Un altre problema greu relatiu a la comercialització del peix fresc té a veure amb les 
vendes no declarades. En alguns restaurants i comerços de Vilanova i la Geltrú es 
continuen comercialitzant peixos capturats i venuts il·legalment, és a dir, que no s’han 
registrat en les dades oficials de captures, no s’han comercialitzat a través de la llotja 
de Vilanova, no han passat cap control sanitari, i constitueixen a més un frau a la 
hisenda pública. 
 
La falta d’un correcte etiquetatge, els fraus comercials que es poden cometre 
deliberadament, així com les vendes no declarades, no beneficia als pescadors ni a la 
ciutadania. A més, en algun moment, podrien arribar a produir-se problemes de 
seguretat alimentària.  
 
Els organismes públics responsables han de vetllar pel compliment de la normativa 
vigent i posar els mitjans tècnics necessaris per eradicar aquestes males pràctiques. 
No es tracta de fer més lleis, sinó d’aplicar-les i de crear mecanismes de control 
eficaços per garantir una correcta traçabilitat i etiquetatge dels productes de la pesca. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
1. Realitzar una campanya de sensibilització i compliment d’aquesta 

normativa amb els minoristes vilanovins, en especial amb les peixateries 
situades en el mercat municipal; 

 
2. Promocionar i/o recolzar els canals curts de comercialització i els 

productes comercialitzats a través de la Llotja de Vilanova i la Geltrú; 
 
3. Donar visibilitat als esforços que fa la Confraria de pescadors de Vilanova i 

la Geltrú, així com als restauradors i punts de venta que comercialitzin i 

                                                 
2
 Reglament (UE) nº 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. 

 



 

 

etiquetin correctament el peix i el marisc venut a través de la llotja del 
nostre municipi. 

 
Alhora, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú contactarà amb les administracions 
competents per tal d’impulsar: 
 
4. La creació dels mecanismes de control eficaços per garantir la qualitat dels 

productes i la traçabilitat en tota la cadena de comercialització; 
 
5. L’aplicació de les mesures necessàries per assegurar que l’etiqueta amb la 

informació mínima obligatòria estigui disponible en tots els punts de venda 
i que la informació sigui veraç. 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

  17. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU DE 
DOMINIS PÚBLICS MUNICIPALS PER A INSTAL·LACIONS DE 
DISTRIBUCIÓ ENERGÈTICA.  (Exp. 15/2017-eMOC) 

 
És habitual en les nostres ciutats que empreses privades del sector energètic facin 
servir dominis de propietat pública municipal per a un ús privatiu i comercial.  Davant 
d’aquesta realitat alguns ajuntaments com el d’Arteixo (A Coruña) i Villalcampo 
(Zamora) han establert taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica, 
gas o hidrocarburs.  La implementació d’aquesta política fiscal dels dos ajuntaments 
va tenir com a resposta els Recursos de Cassació 336/2016, 436/2016 i 1117/2016, 
que es van resoldre favorablement als governs locals en la Sentència de la Secció 
2a. de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en data 21 de 
desembre de 2016. 
 
Aquestes ordenances estableixen una taxa per a elements tals com torres, suports, 
pals, tubs, línies, conductors, repetidors, etc., que s’assenten i entravessen béns d’ús, 
domini o servei públic, i béns comunals, i que en conseqüència, no tenint els 
subjectes passius (les empreses que instal·len o fan servir aquests elements) la 
propietat sobre els terrenys afectats, obtenen sobre els mateixos un ús privatiu o un 
aprofitament especial per a la seva activitat empresarial. En consonància amb 
l’apartat 1.a de l’article 24 de la Llei reguladora de les hisendes locals, han pres com 
a referència per al càlcul de la taxa el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada 
de l’ús i aprofitament si els béns afectats no fossin de domini públic, en base a 
informes tècnics que posen de manifest el valor de mercat que tindrien. 
 



 

 

Atès que les sentències citades anteriorment generen doctrina jurisprudencial sobre 
la potestat local per fixar aquest tipus de taxa, i que aquesta serviria per incrementar 
els ingressos municipals, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“Realitzar els estudis i informes tècnics i econòmics necessaris per poder establir a 
Vilanova i la Geltrú, en l’exercici de 2018, una Ordenança Fiscal que reguli la taxa per 
l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de 
transport i distribució d’energia elèctrica, gas i hidrocarburs.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG 
    (2) i Sra. Carmen Reina (1) = 24 vots 
  Abstenció: PP = 1 vot 
 
 

 18. MOCIÓ PER LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS I 
MEDIAMBIENTALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL. 
(Exp. 16/2017-eMOC) 

 
La contractació pública és un dels principals mecanismes amb els que compten les 
administracions públiques per aconseguir el benestar de la ciutadania. El seu pes 
econòmic està xifrat en més d’un 15% del PIB de l’Estat espanyol. La contractació 
pública pot ser una eina jurídica al servei dels poders públics per al compliment del 
seus objectius i valors fonamentals: cohesió social, redistribució de la riquesa, 
igualtat, justícia… o tot el contrari. S’ha d’evitar, com acostuma a passar en moltes 
administracions, que la major ponderació del criteri del preu repercuteixi 
negativament en el mercat laboral, empitjorant les condicions de treball, precaritzant-
ne els drets laborals de les treballadores i els treballadors.  
 
Els objectius de les administracions municipals en aquest àmbit han d’estar dirigits en 
la consecució d’una contractació pública estratègica, sostenible i socialment 
responsable que tingui en compte no només la qualitat, l’eficiència i sostenibilitat 
mediambiental en la prestació de serveis i en les compres públiques, sinó també la 
necessitat de no incidir negativament en les condicions en les que es desenvolupa la 
prestació laboral. L’oferta “econòmicament” més avantatjosa no s’ha d’identificar 
necessàriament amb la més barata. 
 
El marc normatiu de la contractació pública s’ha vist modificat amb l’aprovació de la 
Directiva sobre Contractació Pública (Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i 
del Consell de 26 de febrer de 2014) que incideix en l’aplicació d’altres criteris 
d’adjudicació, com els criteris socials, mediambientals o d’innovació, prioritaris també 
amb l’objectiu d’assolir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que 
persegueix l’Estratègia Europea 2020, i en la que la contractació pública desenvolupa 
un paper clau. 
 



 

 

Per això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que prengui els 
següents  
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Que s’incloguin clàusules socials i mediambientals (criteris com la qualitat 
de les condicions de treball, la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials 
dificultats d’integració, la diversitat funcional, polítiques de gènere, mediambientals i 
de comerç just) en les contractacions que es realitzin des d’aquest Ajuntament. 
Aquests criteris hauran de valorar-se en un màxim del 60% sobre la puntuació total. 
 
SEGON.  En aquells òrgans de contractació que facin servir més d’un criteri per a la 
valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa, s’hauran 
d’incloure criteris que permetin identificar l’oferta que presenti la millor relació 
qualitat/preu, tals com la qualitat, accessibilitat, característiques socials, 
mediambientals o innovadors, entre d’altres, sempre que aquests conceptes estiguin 
vinculats a l’objecte del contracte i formulats de forma objectiva amb ple respecte als 
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. 
 
TERCER. No prorrogar els contractes vigents, redactant nous plecs, quan expirin 
cadascun d’aquests, que incloguin clàusules socials i mediambientals.”  
 
 
Aquesta moció  ES RETIRA. 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

 20. MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE L’ESPAI FIRAL 
DEL PENEDÈS A VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 18/2017-eMOC) 

 
Fer política és pensar la ciutat a curt, mitjà i llarg termini i és pensar també la ciutat 
que volem deixar per als nostres successors. A l’hora de fer política, doncs, no només 
cal pensar en la gestió dels recursos en els quatre anys de legislatura sinó que també 
cal anar debatent, plantejant i dissenyant el futur de la ciutat. 
 
Des d’ERC volem que Vilanova i la Geltrú continuï sent la ciutat de referència a nivell 
econòmic i comercial de la Vegueria del Penedès i, alhora, apostem per la dignificació 
de l’espai públic.  Sent conscients que cada fira és una ocupació de l’espai públic és 
evident que cal una reflexió al voltant de la tipologia de fires que l’espai públic de la 
nostra ciutat ha d’acollir. 
 
Com a capital econòmica i comercial de la Vegueria del Penedès és evident que 
convé incentivar l’acolliment de fires sectorials que repercutirien favorablement en 
l’economia local.  No totes les fires sectorials han de desenvolupar-se a l’espai públic, 
d’aquí la necessitat de dissenyar un projecte d’espai firal de referència a la Vegueria 
penedesenca. 
 



 

 

Coneixedors del projecte d’Espai Firal existent a la Regidoria de Promoció Econòmica 
que ERC va dissenyar quan governava en aquesta ciutat, la present moció promou el 
redisseny d’aquest projecte en base a les necessitats actuals per tal de poder-lo 
executar quan la situació econòmica de l’Ajuntament ho permeti. 
 
Dit això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Vilanova i la 
Geltrú proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Reunir-se amb l’ADEPG i els diferents representants dels sectors 
professionals d’àmbit local, comarcal, regional i nacional per a recollir les seves 
valoracions, necessitats i demandes a l’hora de realitzar les seves fires sectorials. 
 
SEGON. Establir uns criteris, a partir del debat polític i l’anàlisi tècnica, que 
determinin la tipologia de fires per desenvolupar a l’espai públic de la nostra ciutat, en 
coherència amb el model de ciutat, el projecte de promoció econòmica i les 
peculiaritats i potencialitats de projecció de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Recuperar el projecte d’espai firal existent a la Regidoria de Promoció 
Econòmica per adequar-lo a les necessitats actuals recollides pels diferents sectors. 
 
QUART.  Redefinir i redissenyar el projecte existent per tal de disposar a Vilanova i la 
Geltrú d’un projecte d’Espai Firal de referència a la Vegueria del Penedès, amb un 
espai polivalent que pugui acollir activitats diverses de les entitats i les associacions 
de la ciutat. 
 
CINQUÈ.  Publicar aquest acord en els canals de comunicació propis de l’Ajuntament 
i en la nota de premsa corporativa corresponent a aquest Ple.” 
 
 
Es vota la moció, amb votació separada dels punts i amb una transacció proposada 
pel govern, que és acceptada pel grup d’ERC.  
 
En primer lloc es voten els punts TERCER I QUART, que no han estat modificats, els 
quals s’aproven amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Carmen 
       Reina (1) = 18 vots 
  Vots en contra:  CUP (5) i C’s (1) = 6 vots 
  Abstenció:    PP = 1 vot   
 
En segon lloc es voten els punts PRIMER, SEGON i CINQUÈ, els quals s’aproven 
amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP 
       (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 24 vots 
  Vot en contra:    C’s  = 1 vot 
 



 

 

La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 
 
L’ACORD ADOPTAT és el següent: 
 
Fer política és pensar la ciutat a curt, mitjà i llarg termini i és pensar també la ciutat 
que volem deixar per als nostres successors.  A l’hora de fer política, doncs, no 
només cal pensar en la gestió dels recursos en els quatre anys de legislatura sinó 
que també cal anar debatent, plantejant i dissenyant el futur de la ciutat. 
 
Des d’ERC volem que Vilanova i la Geltrú continuï sent la ciutat de referència a nivell 
econòmic i comercial de la Vegueria del Penedès i, alhora, apostem per la dignificació 
de l’espai públic.  Sent conscients que cada fira és una ocupació de l’espai públic és 
evident que cal una reflexió al voltant de la tipologia de fires que l’espai públic de la 
nostra ciutat ha d’acollir. 
 
Com a capital econòmica i comercial de la Vegueria del Penedès és evident que 
convé incentivar l’acolliment de fires sectorials que repercutirien favorablement en 
l’economia local.  No totes les fires sectorials han de desenvolupar-se a l’espai públic, 
d’aquí la necessitat de dissenyar un projecte d’espai firal de referència a la Vegueria 
penedesenca. 
 
Coneixedors del projecte d’Espai Firal existent a la Regidoria de Promoció Econòmica 
que ERC va dissenyar quan governava en aquesta ciutat, la present moció promou el 
redisseny d’aquest projecte en base a les necessitats actuals per tal de poder-lo 
executar quan la situació econòmica de l’Ajuntament ho permeti. 
 
Dit això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Establir uns criteris, a partir del debat polític previ, tal com es va acordar a 
la sessió de la Comissió Informativa que va tenir lloc el passat dia 9 de gener, on es 
va acordar debatre dins el si de la Comissió el futur del model firal de la ciutat, i de 
l’anàlisi tècnica, que determinin la tipologia de fires per desenvolupar a l’espai públic 
de la nostra ciutat, en coherència amb el model de ciutat, el projecte de promoció 
econòmica i les peculiaritats i potencialitats de projecció de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Reunir-se amb l’ADEPG i els diferents representants dels sectors 
professionals d’àmbit local, comarcal, regional i nacional per a recollir les seves 
valoracions, necessitats i demandes a l’hora de realitzar les seves fires sectorials. 
 
TERCER. Recuperar el projecte d’espai firal existent a la Regidoria de Promoció 
Econòmica per adequar-lo a les necessitats actuals recollides pels diferents sectors. 
 
QUART.  Redefinir i redissenyar el projecte existent per tal de disposar a Vilanova i la 
Geltrú d’un projecte d’Espai Firal de referència a la Vegueria del Penedès, amb un 
espai polivalent que pugui acollir activitats diverses de les entitats i les associacions 
de la ciutat. 
 



 

 

CINQUÈ.  Publicar aquest acord en els canals de comunicació propis de l’Ajuntament 
i en la nota de premsa corporativa corresponent a aquest Ple.” 
 
 
 

PREGUNTES 
 
 21.  Pregunta de C’s: 
 
      -  Tenim coneixement que alguns alumnes van passar l’anterior curs escolar 

2015/2016 sense material i sense llibres de text.  També durant aquest curs 
s’ha donat un ultimàtum a les famílies en situació de vulnerabilitat que si no 
paguen es quedarien sense material escolar. 

 
 Quines solucions té previstes la Regidoria d’Educació per solventar aquesta 

situació? 
 
 
 22. Preguntes d’ERC: 
 
     -  Sobre la nau del ferrocarril. 
     -  Sobre VNG Aparcaments. (Aquesta pregunta es retira) 
 
 
 23. Pregunta de la CUP: 
 
     -  Sobre la recollida de residus municipal. 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
Grup Municipal de la CUP (89) 
 
2 de gener de 2017 
 
Sol·licitem: 
 
Que se’ns informi del dispositiu tècnic derivat a la instal·lació als carrers de la 
ciutat de l’enllumenat nadalenc, incloent la despesa per la instal·lació de leds i 
material elèctric i per la despesa corresponent al consum. 
 
El dispositiu tècnic de l’engalanat de la ciutat ha estat coordinat per la Regidoria de 
Promoció Econòmica i la Regidoria de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat. La 
Regidoria de Promoció Econòmica s’ha encarregat del disseny i repartiment de zones 
a engalanar i lloguer del material necessari. La despesa derivada d’aquesta activitat 
ha anat a càrrec d’una partida de pressupost de la Regidoria de Promoció 
Econòmica: 



 

 

 
- Material de lloguer instal·lat als carrers, el cost ha estat de 15.624,00 € 
- Llums que s’han instal·lat als arbres, el cost del lloguer ha estat de 2.056,00 € 
 
La Regidoria de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat s’ha encarregat del 
muntatge i desmuntatge, La despesa derivada del cost de l’electricitat ha anat a 
càrrec d’una partida de pressupost de la Regidoria de Projectes i Obres, Serveis 
Viaris i Mobilitat: 
 
- Cost de l’energia elèctrica consumida per tots els elements durant el període de 

temps que ha estat funcionant: 450,00 € 
-  Muntatge i desmuntatge realitzat per la Brigada Municipal amb una dedicació de 

590 hores de treball. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20:47 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 


