
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-de-vilanova-i-la-geltru-16-
04-2018 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 16 D'ABRIL DE 2018 

 
Acta núm. 4 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:10 hores del dia 16 d'abril de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA 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) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
DAVID MONTES MUÑOZ (No adscrit) 
 
SECRETARI ACCIDENTAL  
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
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 de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament 
de 5 de març de 2018. 

 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Alcaldia-Presidència 
 
2. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 06.04.2018, de modificació del 

cartipàs municipal. (Exp. 42/2018-eSEC) 
3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 13.04.2018, de delegacions de 

l'Alcaldia a les regidores i regidor del govern municipal. (Exp. 45/2018-eSEC) 
4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 13.04.2018, de modificació dels 

membres i de les secretaries de les comissions informatives de caràcter estable. 
(Exp. 181/2015-SEC) 

5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 13.04.2018, de nomenament de 
representants municipals a l'IMET, EPEL Neàpolis i OAP "Víctor Balaguer". (Exp. 
235/2015-SEC) 

 
Recursos Humans 
 
6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de data 13.04.2018, de nomenament d'un 

assessor del grup municipal de Cs. 
 
Intervenció 
 
7.  Donar compte de la Liquidació de Pressupostos, exercici 2017. 
 
 
DICTÀMENS: 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Tresoreria 
 



 

 

8. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 15, Taxa per l'estacionament regulat de 
vehicles. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Participació 
 
9.  Aprovació de les bases reguladores de les subvencions en règim de 

concurrència competitiva destinades a entitats i associacions de Vilanova i la 
Geltrú. (Exp. 13/2018-eSUB) 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
10. Verificació, si escau, del Text refós de la modificació puntual del Pla General 

d'Ordenació Urbana a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles. (Exp. 83/2016-URB) 
 
Medi Ambient 
 
11. Ratificar la declaració de Castellar del Vallès de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 

a la Sostenibilitat amb relació al cicle sostenible dels aliments. (Exp. 265/2018-
eAJT) 

 
Mobilitat 
 
12. Aprovació de les Festes Locals 2019. (Exp. 302/2018-SVI) 
 
 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
13. Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d'edificis 

ruïnosos a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 11/2018-eMOC) 
 
Grups Municipals de CiU i PSC 
 
14. Moció per un accés a l'estació de RENFE sense limitacions. (Exp. 23/2018-

eMOC) 
 
Grups Municipals d'ERC, SOM VNG, CUP, CIU i PSC, i Sra. Ariadna Llorens, Sr. 
David Montes i Sra. Carmen Reina, regidors no adscrits 
 



 

 

15. Moció per fer accessible universalment el pas sota la via del carrer de l'Àncora, 
especialment per als usuaris de Renfe. (Exp. 26/2018-eMOC) 

 
 
Grup Municipal de Cs 
 
16. Moció per a la millora del reciclatge en el nostre municipi. (Exp. 24/2018-eMOC) 
17. Moció per a la celebració d'activitats en el marc de l'Any Europeu del Patrimoni 

Cultural 2018. (Exp. 25/2018-eMOC) 
 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
18. Moció per replantejar el servei de recollida de mobles i voluminosos a Vilanova i 

la Geltrú. (Exp. 28/2018-eMOC) 
 
Grups Municipals d'ERC i CiU 
 
19. Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia 

de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol. (Exp. 29/2018-
eMOC) 

 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
20. Moció per a la instal·lació de punts wifi públics i gratuïts a parcs de la ciutat. (Exp. 

30/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
21. Moció en contra de les identificacions per perfil ètnic i d'adhesió al manifest de la 

campanya "Pareu de parar-me". (Exp. 31/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal del PSC 
 
22. Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de 

redistribució i reducció de les desigualtats. (Exp. 32/2018-eMOC) 
23. Moció de suport a la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. (Exp. 

33/2018-eMOC)  
 

URGÈNCIA 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
24. Moció d'urgència en suport als Comitès de Defensa de la República. (Exp. 

34/2018-eMOC) 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTES 
 

 
25. Preguntes de Cs: 
 

• Sobre l'emissió al Teatre Principal d'un documental sobre l'1 d'octubre. 
• Sobre el Festival d'Aeronàutica Aerosport a Òdena. 

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

• En el temps que portem de legislatura, quantes mocions s'han aprovat i 
quantes d'elles s'han executat? 

• Després del Carnaval, s'ha procedit a la neteja de clavegueram en algun barri 
de la nostra ciutat? 

 
27. Preguntes de SOM VNG: 
 

• Sobre la gestió del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids. Quin 
són els plans del govern per a la gestió d'aquest servei, constatant-se que no 
hi ha una majoria per aprovar un nou contracte amb una empresa privada? 

• Sobre l'empadronament de persones que viuen en situació d'ocupació 
precària i sobre la implementació dels acords de la moció sobre aquesta 
qüestió aprovada en el Ple de 3 d'octubre de 2016. 

 
28. Pregunta de la CUP: 
 

• Sobre la Plaça de l'1 d'Octubre. 
 
 
PRECS 
____________________________________________________________________ 
 

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

ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 5 DE MARÇ DE 2018. 
 
 
Es vota l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de 5 de març de 2018, el qual 
s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots a favor (4 de CiU, 5 del 
PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina, 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA DE DATA 06.04.2018, DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS 
MUNICIPAL. (Exp. 42/2018-eSEC) 



 

 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret núm. 1840-2018, de 6 d'abril de 2018, de modificació 
del cartipàs municipal, que es transcriu literalment a continuació: 
 
DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
Aquesta Alcaldia, fent ús de les competències que li vénen conferides pels articles 
que es relacionen en els fonaments de dret d’aquest mateix decret, i atenent la 
necessària reconsideració dels pactes postelectorals en el seu dia formalitzats quan, 
per raons supramunicipals de tots conegudes, esdevenen inaplicables, ateses les 
necessitats i aspiracions de bona part de la comunitat veïnal, es veu en la necessitat 
de procedir a una remoció dels òrgans de govern, començant per la composició de la 
junta de govern local, seguint per les tinències d’alcaldia i acabant per la 
reconsideració de les diferents àrees sorgides del cartipàs municipal de 2015, les 
quals, com es veurà, queden reduïdes a quatre. 
 
Les circumstàncies, de tots conegudes, que provoquen aquesta crisi no impedeixen 
en absolut reconèixer que les relacions mantingudes fins el dia de la data entre els 
membres que componen el govern municipal hagin estat òptimes en tots els 
aspectes, tant pel que fa a l’eficàcia com a l’harmonia i entesa que fins ara han 
imperat. És del tot necessari, doncs, que per aquesta Alcaldia es reconegui la feina 
ben feta pels regidors i regidores del PSC que ara cessen. 
   
Fonaments de dret 
  
− Articles 21, 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local (LRBRL), en concordança amb els articles 53 a 56 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMC). 
 

− Article 40 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre 
(ROF). 
 

− Art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

− Art.32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 

− Articles 26.a), 27, 33 i 45 a 56 del ROM. 
 

− Acord Plenari de 3 d'octubre de 2016, pel qual es faculta l’Alcaldia perquè pugui 
variar la data de celebració ordinària del Ple. 

 
En base als antecedents referenciats, 
 



 

 

RESOLC: 
 
"Primer. CESSAR el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a primer tinent d'alcalde, 
membre de la Junta de Govern Local, president de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, president de l'Àrea de Nova Governança 
i Comunicació, regidor-delegat de Comunicació, Participació i Agermanaments, 
Cooperació, Govern Obert i Descentralització, així com en totes les delegacions 
conferides fins al dia de la data. 
 
Segon. CESSAR la Sra. TERESA LLORENS CARBONELL com a tercera tinent 
d'alcalde, membre de la Junta de Govern Local, presidenta de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania, presidenta de l'Àrea de Polítiques de 
Ciutadania, regidora-delegada de Cultura, Convivència i Equitat, així com en totes les 
delegacions conferides fins al dia de la data. 
 
Tercer. CESSAR el Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ com a quart tinent d'alcalde, 
membre de la Junta de Govern Local, president de la Comissió Informativa de 
Territori i Espai Urbà, president de l'Àrea de Territori i Espai Urbà, regidor delegat 
d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, així com en totes les delegacions conferides 
fins al dia de la data. 
 
Quart. CESSAR la Sra. GISELA VARGAS REYES com a membre de la Junta de 
Govern Local, regidora-delegada de Serveis Socials, Salut i relacions amb la 
Mancomunitat TEGAR, així com en totes les delegacions conferides fins al dia de la 
data. 
 
Cinquè. CESSAR el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a regidor-
delegat d'Educació i Ocupació, com a vicepresident del Consell Rector de l'IMET, així 
com de totes les delegacions conferides fins al dia de la data. 
 
Sisè. NOMENAR tinents d'alcalde els/les regidors/ores que es diran, i portaveu del 
govern a la primera tinenta d’alcalde: 
 

Primera tinenta d'alcalde: Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
Segona tinenta d'alcalde: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
Tercer tinent d'alcalde:    Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
 

Setè. Organitzar el cartipàs municipal en quatre grans àrees que coincidiran amb les 
quatre comissions informatives, per bé que l’àrea de Nova Governança i Comunicació 
desapareix i les seves competències, funcions i serveis passen a formar part de l'àrea 
de Polítiques de Ciutadania. També desapareix l’àrea d'Alcaldia-Presidència, i les 
seves competències, funcions i serveis passen a formar part de  l'àrea de Serveis 
Centrals, Seguretat i Hisenda. 
 
Vuitè. NOMENAR, com a presidents de les quatre àrees de l'Ajuntament i de les 
comissions informatives  respectives els corporatius següents: 
 
-  Sra. Blanca Albà Pujol, presidenta de l'Àrea i de la Comissió Informativa de 

Polítiques de Ciutadania. 



 

 

-  Sra. Glòria García Prieto, presidenta de l'Àrea i de la Comissió Informativa de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda. 

-  Sr. Joan Giribet de Sebastián, president de l'Àrea i de la Comissió Informativa de 
Territori i Espai Urbà. 

 
Novè. La presidència de l'àrea i de la comissió informativa de promoció econòmica, 
ocupació i innovació l'assumeix aquesta Alcaldia. 
 
Desè. Ajornar la convocatòria del ple ordinari previst per al proper dilluns dia 9 d'abril 
fins el dilluns dia 16 d'abril a la mateixa hora, això és, a les 18:10 hores, servint el 
present decret com a convocatòria, amb l'ordre del dia que es fixarà oportunament. 
 
Onzè. Notificar aquest decret a tots els membres del consistori i publicar-ho en els 
butlletins oficials corresponents. 
 
Dotzè. Donar compte d'aquest decret al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que 
celebri." 

 
 

El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

 3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA DE DATA 13.04.2018, DE DELEGACIONS DE 
L'ALCALDIA A LES REGIDORES I REGIDOR DEL GOVERN 
MUNICIPAL. (Exp. 45/2018-eSEC) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret núm. 1948-2018, de 13 d'abril de 2018, de 
delegacions de l'Alcaldia a les regidores i regidor del govern municipal, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 1840/2018, de 6 d'abril, pel qual es reorganitza el 
cartipàs municipal en quatre grans àrees presidides pels quatre membres del govern 
municipal. 
 
Atès que per a un millor funcionament de l’estructura administrativa és necessari 
delegar les competències de la direcció i gestió polítiques, que ostenta aquesta 
Alcaldia, així com la signatura dels documents que aquesta direcció i gestió política 
generin. 
 
Fonaments de dret 
 
− Article 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 



 

 

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

− Articles 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals (ROF). 

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

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

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

sector públic (LCSP). 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Organitzar el cartipàs municipal en les quatre grans àrees següents: 
 

- Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 
- Àrea de Polítiques de Ciutadania 
- Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda 
- Àrea de Territori i Espai Urbà 

 
 
SEGON. Determinar que les anteriors àrees seran assumides pels corporatius 
següents: 
 
a) Pel que fa a l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, aquesta 

Alcaldia es reserva íntegrament les competències inherents a subàrea de 
Promoció Econòmica, i delega en la segona tinenta d'alcalde, Sra. GLÒRIA 
GARCÍA PRIETO, les competències de la direcció i gestió polítiques de les 
subàrees d'Ocupació i d'Innovació, fins i tot la possibilitat de dictar actes 
administratius amb efectes jurídics per a tercers. 

 
b) Pel que fa a l'Àrea de Polítiques de Ciutadania aquesta Alcaldia es reserva les 

subàrees de Salut i de Convivència i Equitat. Les competències de la direcció i 
gestió polítiques de la subàrea d'Educació es deleguen en la segona tinenta 
d'alcalde, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, mentre que les mateixes 
competències relatives a les subàrees de Joventut, Infància i Adolescència, 
Gent Gran, Serveis Socials, Esports, Cultura, Participació, Cooperació i 
Agermanaments, i Escoles Municipals, es deleguen en la primera tinenta 
d'alcalde, Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL, en ambdós casos fins i tot la possibilitat 
de dictar actes administratius amb efectes jurídics per a tercers. 

 
c) Les competències de la direcció i gestió polítiques de l'Àrea de Serveis 

Centrals, Seguretat i Hisenda les assumeix aquesta Alcaldia, pel que fa a 
Alcaldia i Protocol, Comunicació i Premsa, Secretaria General, Responsabilitat 
Social i Serveis d'Atenció Ciutadana, i es deleguen en la segona tinenta 



 

 

d'alcalde, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, les referents a les subàrees de 
Recursos Humans, Intervenció, Tresoreria, Seguretat i Protecció Ciutadana i 
TIC, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics per 
a tercers. 

  
d) Les competències de la direcció i gestió polítiques de l'Àrea de Territori i Espai 

Urbà es deleguen en el tercer tinent d'alcalde, Sr. JOAN GIRIBET DE 
SEBASTIÁN, particularment pel que fa a les subàrees d'Urbanisme i Habitatge, 
Llicències i Disciplina, Serveis Jurídics de l'àrea, Serveis Viaris, Projectes i 
Obres, i Coordinació i Seguiment Integral. La subàrea de Medi Ambient es 
delega en la primera tinenta d'alcalde, Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL. En ambdós 
casos es delega també la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers. 

 
TERCER. Als efectes merament sinòptics, les competències assumides per cada 
tinència d'alcaldia són les següents: 
 
a) Alcaldia. Titular: Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA   
 

� Alcaldia i Protocol 
� Comunicació i Premsa 
� Secretaria General 
� Responsabilitat Social 
� Serveis d'Atenció Ciutadana 
� Promoció Econòmica 
� Convivència i Equitat 
� Salut 

 
b) Primera tinenta d'alcalde: Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL 
 

� Cultura 
� Escoles Municipals 
� Esports 
� Serveis Socials 
� Joventut, Infància i Adolescència 
� Gent Gran 
� Participació, Cooperació i Agermanaments 
� Medi Ambient 
 

c) Segona tinenta d'alcalde: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 

� Recursos Humans 
� Intervenció 
� Tresoreria 
� Seguretat i Protecció Ciutadana 
� Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
� Ocupació 
� Innovació 
� Educació 



 

 

 
d) Tercer tinent d'alcalde: Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
 

� Urbanisme i Habitatge 
� Llicències i Disciplina 
� Serveis Jurídics de l'Àrea de Territori i Espai Urbà 
� Serveis Viaris 
� Projectes i Obres 
� Coordinació i Seguiment Integral 
 

QUART. Als efectes merament exemplificatius, totes les delegacions anteriors 
abastaran, en el sentit més ampli possible, la totalitat de les atribucions de direcció i 
gestió polítiques i administratives que no haguessin estat delegades en la junta de 
govern local mitjançant decrets d’aquesta Alcaldia de dates 22.6.2015, 2.4.2016 i 
decret 1.411/2017, de 3 de març, així com la signatura de les resolucions, de tràmit o 
definitives, que l’anterior direcció i gestió generin. També abastaran la incoació dels 
expedients de contractació i l’adjudicació dels contractes, en ambdós casos quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la contractació 
menor, així com l’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions 
derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les 
matèries assignades a les regidories corresponents. 
  
CINQUÈ. Totes les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada en tot moment. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una resolució expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
SISÈ. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament. 
 
SETÈ. Del contingut d’aquest decret se’n donarà compte al ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que celebri, i se’n donarà la publicitat legalment exigida per l’article 
44.2 ROF en el BOP, pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament." 

 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 

 
 
4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L'ALCALDIA DE DATA 13.04.2018, DE MODIFICACIÓ DELS 



 

 

MEMBRES I DE LES SECRETARIES DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES DE CARÀCTER ESTABLE. (Exp. 181/2015-SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret núm. 1947-2018, de 13 d'abril de 2018, de 
modificació de la composició de les comissions informatives de caràcter estable, el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
Per Decret de 6 de juliol de 2015, es va aprovar la designació dels membres de les 
diferents comissions informatives de caràcter estable. 
 
En diversos Decrets dictats posteriorment s'ha anat modificant la composició tant dels 
membres de les comissions informatives, com de les secretaries i suport 
administratiu. 
 
Fruit de la reorganització de funcions internes del Departament de Secretaria, resulta 
necessari reassignar les funcions de Secretaria de les diferents Comissions 
Informatives. 
 
Atesos els canvis recents en el cartipàs municipal que han fet variar els representants 
dels grups municipals de CiU i del PSC. 
 
Vista la necessitat de disposar d’un text actualitzat que reculli totes les variacions i 
modificacions acordades per Decret d’Alcaldia. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Designar les persones que s'indiquen per a les secretaries de les diferents 
comissions informatives de caràcter estable: 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

• SECRETÀRIA: 
  − Sra. Rosa Lucas Bizarro 

Suplent: Sr. Josep Gomariz Meseguer 
 
Suport administratiu: 
- Sra. Pilar Piñol Carrillo 
- Sra. Mònica Baena Mestre (suplent) 
 
2.  COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 

INNOVACIÓ 
 



 

 

• SECRETARI: 
− Sr. Josep Gomariz Meseguer 

Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
Suport administratiu: 
- Sra. Carme Cabezas Salvador 
- Sra. Carme Dastis Alonso (suplent) 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

• SECRETÀRIA: 
− Sra. Rosa Lucas Bizarro 

Suplent: Sr. Francesc Torres Ferrando 
 
Suport administratiu: 
- Sra. Núria Martí Jansà 
- Sra. Sílvia Vilanova Mestres (suplent) 
 
 
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

• SECRETÀRIA: 
− Sra. Dolors Moyano Campaña 

Suplent: Sr. Tomás Bonilla Núñez 
 
Suport administratiu: 
- Sra. Sílvia Nadal Castan 
- Sra. Àngels Daviu Paños 
 
 
SEGON. Designar els representants dels diferents grups polítics municipals i regidors 
no adscrits a les comissions informatives de caràcter permanent que s'indiquen: 
 
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
� PRESIDENTA: 
Sra. Blanca Albà Pujol (Grup Municipal CiU) 
 
� VICE-PRESIDENTA: 
Sra. Glòria García Prieto (Grup Municipal CIU) 
 
� VOCALS: 
 
− Sra. Glòria García Prieto (Grup Municipal de CiU) 

Suplent: Sra. Neus Lloveras i Massana 
 
− Sra. Teresa Llorens Carbonell (Grup Municipal Socialista) 

Suplent: Sra. Gisela Vargas Reyes 



 

 

 
− Sr. Josep Maria Domènech Gibert (Grup Municipal de la CUP) 

Suplent: Sr. Guillem Bau Vargas 
 
− Sra. Adelaida Moya i Taulés (Grup Municipal d’ERC) 

Suplent: Sra. Queti Vinyals i Florenciano 
 
− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal Cs) 
 
− Sr. Enver Aznar Méndez (Grup Municipal de SOM VNG) 

Suplent: Sra. Déborah Zimmerman Mileguir 
 
− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 

− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
− Sra. Ariadna Llorens García (regidora no adscrita) 
 
− Sr. David Montes Muñoz (regidor no adscrit) 
 
 
2.  COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 

INNOVACIÓ 
 
� PRESIDENTA: 
Sra. Neus Lloveras i Massana (Grup Municipal de CiU) 
 
� VICE-PRESIDENTA: 
Sra. Glòria García Prieto (Grup Municipal de CiU) 
 
� VOCALS:   
 
− Sra. Neus Lloveras i Massana (Grup Municipal de CIU) 

Suplent: Sra. Blanca Albà Pujol 
 

− Sr. Juan Luis Ruiz López (Grup Municipal Socialista) 
Suplent: Sr. Miguel Ángel Iglesias Montouto  

 

− Sra. Montserrat Maronda Castellnou (Grup Municipal de la CUP) 
Suplent: Sr. Josep Asensio i Albà 

 

− Sr. Jordi Medina i Alsina (Grup Municipal d’ERC) 
Suplent: Sra. Olga Arnau i Sanabra 

 

− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal Cs) 
 

− Sra. Déborah Zimmerman Mileguir (Grup Municipal de SOM VNG) 



 

 

Suplent: Sr. Enver Aznar Méndez 
 

− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 

− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
− Sra. Ariadna Llorens García (regidora no adscrita) 
 
− Sr. David Montes Muñoz (regidor no adscrit) 
 
 
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
� PRESIDENTA: 
Sra. Glòria García Prieto (Grup Municipal CiU) 
 
� VICE-PRESIDENTA: 
Sra. Neus Lloveras i Massana (Grup Municipal CiU) 
 
� VOCALS: 
 

− Sra. Neus Lloveras i Massana (Grup Municipal CIU) 
Suplent: Sra. Blanca Albà Pujol 
 

− Sra. Gisela Vargas Reyes (Grup Municipal Socialista) 
Suplent: Sr. Juan Luis Ruiz López 

 

− Sr. Josep Asensio i Albà (Grup Municipal de la CUP) 
Suplent: Sra. Montserrat Maronda Castellnou 

 

− Sra. Olga Arnau i Sanabra (Grup Municipal d’ERC) 
Suplent: Sr. Jordi Medina i Alsina 

 

− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal Cs) 
 

− Sr. Enver Aznar Méndez (Grup Municipal de SOM VNG) 
Suplent: Sra. Déborah Zimmerman Mileguir 

 

− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 

− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
− Sra. Ariadna Llorens García (regidora no adscrita) 
 
− Sr. David Montes Muñoz (regidor no adscrit) 
 
 



 

 

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
� PRESIDENT: 
Sr. Joan Giribet de Sebastián (Grup Municipal de CiU) 
 
� VICE-PRESIDENTA: 
Sra. Blanca Albà i Pujol (Grup Municipal de CIU) 
 
� VOCALS: 
 

− Sra. Blanca Albà i Pujol (Grup Municipal de CIU) 
Suplent: Sra. Glòria García Prieto 

 

− Sr. Gerard Llobet i Sánchez (Grup Municipal Socialista) 
Suplent: Sra. Teresa Llorens Carbonell 

 

− Sr. Jaume Marsé Ferrer (Grup Municipal de la CUP) 
Suplent: Sr. Guillem Bau Vargas 

 

− Sra. Queti Vinyals i Florenciano (Grup Municipal d’ERC) 
Suplent: Sra. Adelaida Moya i Taulés 

 

− Sr. Francisco Álvarez Marín (Grup Municipal Cs) 
 

− Sra. Déborah Zimmerman Mileguir (Grup Municipal de SOM VNG) 
Suplent: Sr. Enver Aznar Méndez 

 

− Sr. Carlos Remacha López (Grup Municipal del PP) 
 

− Sra. Carmen Reina Padilla (regidora no adscrita) 
 
− Sra. Ariadna Llorens García (regidora no adscrita) 
 
− Sr. David Montes Muñoz (regidor no adscrit) 
 
 
TERCER. Aquest decret deixa sense efecte qualsevol decret anterior sobre la 
mateixa matèria. 
 
QUART. Donar compte al Ple de la present resolució i comunicar-la a tots els grups 
municipals i a les persones interessades.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 

 



 

 

5. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA DE DATA 13.04.2018, DE NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS MUNICIPALS A L'IMET, EPEL NEÀPOLIS I OAP 
"VÍCTOR BALAGUER". (Exp. 235/2015-SEC) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret núm. 1949-2018, de 13 d'abril de 2018, de 
nomenament de representants municipals a l'IMET, EPEL Neàpolis i OAP "Víctor 
Balaguer", el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
 
DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
I. Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de juliol de 2015, pel qual es nomenen els 
representants municipals en les societats municipals, entitats públiques empresarials i 
òrgans col·legiats dels diferents organismes autònoms municipals, en compliment 
d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
II. Vistos els canvis en el cartipàs municipal que s'han efectuat darrerament. 
 
III. D'acord amb el que estableixen els Estatuts vigents de cada un dels ens públics 
sobre la designació dels membres dels òrgans decisoris. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Reglament orgànic municipal. 
-  Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a vicepresidenta del 
Consell Rector de l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL, en substitució 
del Sr. Miguel Ángel Iglesias Montouto. 
 
SEGON. DESIGNAR la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a vicepresidenta del 
Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial NEÀPOLIS, en substitució del 
Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
TERCER. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a vicepresidenta de la 
Junta de Patrons de l'Organisme Autònom de Patrimoni "VÍCTOR BALAGUER", en 
substitució de la Sra. Teresa Llorens Carbonell. 
 



 

 

QUART. NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i als 
organismes autònoms i ens públic esmentats. 
 
CINQUÈ. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la propera 
sessió que celebri. ” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 

  6.  RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L'ALCALDIA DE DATA 13.04.2018, DE NOMENAMENT D'UN 
ASSESSOR DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs. (Exp. 379/2018-eRH) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret núm. 1938-2018, de 13 d'abril de 2018, de 
nomenament d'un assessor del Grup Municipal de Cs, el qual es transcriu literalment 
a continuació: 
 
DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
1. En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament. 
 
2. Existeix la necessitat de nomenar les persones que han d’ocupar els llocs de 
treball especificats en l’acord esmentat. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, que regula el nomenament del personal 
eventual, i que correspon el seu nomenament i separació a l’alcaldessa-presidenta 
quan es tracti de personal de confiança. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
"PRIMER. Nomenar el Sr. FRANCISCO JAVIER CORAL VILLAZAN Assessor del 
grup municipal CIUTADANS, amb dedicació de 37,5 hores setmanals (100% de la 
jornada) i una retribució de 25.623,64€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues. 
 
SEGON. El cost salarial i de Seguretat Social anirà a càrrec del Capítol I del vigent 
Pressupost municipal. La resta de condicions seran les establertes a l’article 10 i 
següents del Decret 214/1990, abans esmentat. 
 
TERCER. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar en el 
BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament." 
 
 



 

 

El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 

 
  7. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 

PRESSUPOSTOS, EXERCICI 2017. (Exp. 20/2018-eINT) 
 
 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació del Decret núm. 1779-2018, de 5 d'abril 
de 2018, el qual es transcriu literalment a continuació: 
  
DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
Un cop realitzat el tancament definitiu de la comptabilitat i s'ha confeccionat la 
liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2017 de l'Ajuntament i els seus 
OOAA, d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova 
la instrucció per al model normal de comptabilitat local (ICAL 2013). 
  
Fonaments de dret 
  
L'article 191, apartat 3, del RDL 2/2004, Text refós de la Llei d'hisendes locals, em 
confereix l'aprovació de la liquidació dels pressupost de l'entitat i dels seus 
Organismes Autònoms, previ informe de la Intervenció. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i els seus OOAA, corresponent a l'exercici 2017, d'acord amb les dades següents, 
 
 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 9.610.385,88 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 17.032.898,63 
Deutors per operacions no pressupostàries 354.454,05 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament  -7.666.861,72 
Ingressos pendents d'aplicació                                                                      -108.968,22 
Total deutors a finals de l'exercici 19.221.908,62 
 
Creditors per despeses de l'exercici corrent 11.783.028,19 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 1.820.042,66 
Creditors per operacions no pressupostàries 11.496.944,58 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació -2.564,04 
Total creditors a finals de l'exercici 25.097.451,39 
 
 



 

 

Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 6.193.643,69 
Romanent líquid de tresoreria 318.100,92 
Romanent per a despeses amb finançament afectat -141.252,65 
Romanent disponible per a despeses generals 176.848,27 
 
O.A. IMET Institut Municipal d'Educació i Treball 
 
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 711.401,66 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 1.179.194,96  
Deutors per operacions no pressupostàries -0,02 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -55.166,22  
Ingressos pendents d'aplicació 0,00  
Total deutors a finals de l'exercici 1.835.430,38  
 
 
Creditors per despeses de l'exercici corrent 934,281,40  
Creditors per despeses d'exercicis tancats 144.297,70  
Creditors per operacions no pressupostàries 998.040,13  
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00  
Total creditors a finals de l'exercici 2.076.619,23  
 
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 37.722,88  
Romanent líquid de tresoreria -203.465,97  
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00  
Romanent disponible per a despeses generals -203.465,97  
 
O. A. de Patrimoni Víctor Balaguer 
 
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 130.280,79 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 97.711,30  
Deutors per operacions no pressupostàries 23.647,97  
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00  
Ingressos pendents d'aplicació 0,00  
Total deutors a finals de l'exercici 251.640,06  
 
Creditors per despeses de l'exercici corrent 85.162,50  
Creditors per despeses d'exercicis tancats 26.003,23  
Creditors per operacions no pressupostàries 29.833,38  
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00  
Total creditors a finals de l'exercici 140.999,11  
 
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 33.218,07  
Romanent líquid de tresoreria 143.859,02  
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00  
Romanent disponible per a despeses generals 143.859,02  
  
 



 

 

SEGON. Donar compte d'aquesta aprovació al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri, de conformitat amb el que estableixen els articles 193.4 de la TRLRHL i 90.2 
del RD 500/90.” 
 



 

 
AJUNTAMENT  

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 
 
DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

8. TRESORERIA. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES. 

 
A l’expedient de Ple s’inclou la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal Número 
15 (Taxa per l’estacionament regulat de vehicles) relativa als criteris per gaudir de les 
tarifes com a residents a la zona verda de Ribes Roges, segons el text informat a la 
Comissió informativa de 26 de març de 2018. 
 
En data 6 d’abril de 2018 es va dur a terme una Trobada Ciutadana Oberta amb el 
veïnat del barri de mar per exposar les millores en mobilitat de la façana marítima, de 
la que va sortir alguna proposta de canvi en el text de l'ordenança. 
 
Amb data 10 d’abril de 2018, des de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat es va 
enviar a tots els Grups Municipals i regidors no adscrits el mail següent: 

 
Benvolgudes i Benvolguts, 

Com ja sabeu, el passat divendres 6 d’abril, es va dur a terme una Trobada 
Ciutadana Oberta amb el veïnat del barri de mar per exposar les millores en 
mobilitat de la façana marítima, on un gran número de veïns van sol·licitar a 
l’Ajuntament la possibilitat que els comerços de la zona poguessin gaudir 
dels avantatges de la utilització de l’àrea verda (un vehicle per comerç). 

Des de l’Ajuntament trobem que amb aquesta sol·licitud veïnal s’evitaria la 
discriminació dels comerços de la zona millorant el servei de mobilitat del 
barri, és per aquest motiu que voldríem donar seguiment a aquesta demanda 
veïnal, incloent aquest supòsit en l’ordenança fiscal núm. 15 Ordenança 
fiscal sobre la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles   que quedaria 
redactat de la següent manera:  

AFEGIR CRITERI TARGETA VEHICLE COMERÇOS 

-   Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat 
econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació. 

DEFINICIÓ ZONA AMB ESTACIONAMENT GRATUÏT 

Zona residents Ribes Roges: la darrera zona delimitada com a zona verda 
de Ribes Roges, i el Passeig de Ribes Roges, la Plaça d’Adarró, la Rambla 
Lluís Companys, el carrer de la Boia, el carrer de l’Any dels Negats, el carrer 
de Pere Jacas, el carrer Meridional, la Plaça Josep Tarradellas, el Passeig 
del Carme, la Rambla de Joan Baptista Pirelli, la Plaça Mediterrània, la Plaça 
dels Boleranys, el carrer de les Barques i el carrer de Ferrer i Vidal. 



 

 

Donat que s’hauria de portar a l’aprovació de Ple d’aquest mes d’abril i que 
no està previst convocar cap Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i 
Espai Urbà, ni la reunió de Junta de portaveus, us demanem que si us plau, 
ens feu arribar la vostra  opinió. 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment que 
considereu oportú realitzar-nos, restem a l’espera de les vostres notícies.  

Salutacions cordials,  

 

Vistos els informes de Serveis Viaris (inclòs el nou sobre els canvis introduïts) i de 
l’Interventor municipal, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal Números 15, 
Taxa per l’estacionament regulat de vehicles. 

Es dóna nova redacció, mantenint les tarifes vigents, a l’apartat de la zona verda 
Ribes Roges: 
 
(1) Residents zona verda Ribes Roges: 

- Persones físiques empadronades o que siguin propietaris d’habitatges als 
carrers compresos a la zona descrita a continuació. 

- Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris d’habitatges 
als carrers compresos a la zona descrita a continuació. 

- Persones físiques o jurídiques o entitats que siguin titulars d’una activitat 
econòmica degudament regularitzada a la zona descrita a continuació. 

Zona residents Ribes Roges: la darrera zona delimitada com a zona verda de 
Ribes Roges, el Passeig de Ribes Roges, la Plaça d’Adarró, la Rambla Lluís 
Companys, el carrer de la Boia, el carrer de l’Any dels Negats, el carrer de Pere 
Jacas, el carrer Meridional, la Plaça Josep Tarradellas, el Passeig del Carme, la 
Rambla de Joan Baptista Pirelli, la Plaça Mediterrània, la Plaça dels Boleranys, 
carrer de les Barques i carrer de Ferrer i Vidal. 

L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

• Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als: 
 

1. Vehicles anotats al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, i 
als vehicles titularitat dels propietaris d’habitatges inclosos al sector.  

2. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) 
amb contracte a nom del sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- Original i copia del contracte de leasing, rènting o lloguer. 



 

 

 
3. Vehicles a nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que 

manté un contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser 
autònom el sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE. 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- (En cas de no disposar de la documentació definitiva, cal adjuntar la 

documentació provisional de la Direcció General de Trànsit) 
- Pòlissa vigent de l’assegurança en la que figuri la persona que la 

sol·licita com conductora habitual o primera conductora del vehicle. 
(En cas de constar l’empresa com conductora habitual o primera 
conductora, o no consti ningú, cal aportar també una declaració subscrita 
per el o la representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la 
qual es manifesti l’adscripció del vehicle a la seva persona). 
(Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s’ha superat la 
data de finalització, cal aportar també l’últim rebut bancari). 
 

4. Vehicles en règim de rènting, leasing o lloguer estable (més de 3 mesos) a 
nom de l’empresa on presta els seus serveis o amb la que manté un 
contracte mercantil de prestació de serveis en cas de ser autònom el 
sol·licitant. 

Documentació que cal aportar: 
- DNI, Passaport o NIE 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica del vehicle 
- Original i fotocòpia del contracte de leasing, rènting o lloguer, o el 

certificat original de l’empresa de leasing, rènting o lloguer. 
(En ambdós casos ha de constar la duració del contracte, la matrícula i la 
persona conductora habitual o primera conductora del vehicle). 

  
• No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, 

pendent amb l’Ajuntament. 
 

(2) Residents VNG: Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú, no 
incloses com a Residents zona verda Ribes Roges. 

L’aplicació d’aquesta tarifa requereix: 

• Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als vehicles 
anotats al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, i als vehicles 
titularitat dels propietaris d’habitatges inclosos al sector.  

• No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendent amb l’Ajuntament. 

 

(3) No Residents: Persones físiques, jurídiques o entitats no incloses en els 
apartats anteriors  



 

 

 
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament durant 
trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els 
suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de 
la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de les 
Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a aquesta publicació, i regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació." 

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

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits = 24 vots 

Vot en contra:   Cs = 1 vot 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

9.  PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE 
LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (Exp. 13/2018-eSUB) 

 
Antecedents 

Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit 
associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat. 

Atès que l’Ajuntament vol continuar ajudant i donant suport al món associatiu, entre 
d’altres, a través d’ajuts econòmics i/o infraestructurals. 

Fonaments de dret 

1. Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovada pel Ple de 6 de novembre de 
2006, publicada en el BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat 
l’apartat final de l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017. 

2. Article 124 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el qual estableix que l’aprovació de 
les bases per a l’atorgament de subvencions correspon al Ple de la corporació 
i han de ser sotmeses a informació pública per un termini mínim de 20 dies i 



 

 

s’han de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, i una referència 
al DOGC. 

3. Articles 9.2 i 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

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

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions 
en règim de concurrència competitiva destinades a entitats i associacions de Vilanova 
i la Geltrú, segons el text que s’adjunta. 
 
SEGON. Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 20 DIES hàbils, la 
present proposta, per a la presentació de suggeriments i al·legacions, mitjançant 
publicació al BOP i Tauler d’Edictes de la corporació i una referencia al DOGC. Si, en 
el termini esmentat, no s’han presentat suggeriments ni al·legacions, la present 
aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà 
mitjançant un certificat del Secretari." 
 
 
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ – REVISIÓ 16-03-2018 
 

 
1. Objecte del programa de subvencions 
Un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la millora de la qualitat de vida 
dels seus habitants a partir d’una implicació i participació real de tots els vilanovins i vilanovines, i molt 
especialment de les seves entitats i associacions, en el disseny i creació del model de ciutat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu com a element 
dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat i en aquest sentit, el ventall de propostes que 
s’ofereixen des de les entitats ha de contribuir a generar una societat més justa, més oberta, més 
tolerant, més solidària i més sostenible. 
 
Per tal d’ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
vol continuar impulsant la vida associativa, entre d’altres, a través de l’activitat administrativa de foment 
per la via de les subvencions. 
 
Aquestes subvencions constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats 
organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l’oferta 
organitzada pel propi Ajuntament. 
 
Per altra banda, les subvencions s’han d’entendre com una ajuda puntual que l’Ajuntament atorga com a 
incentiu  per a les noves associacions i/o projectes i les noves línies d’actuació o projectes de les entitats 
ja existents. El concepte subvencionat serà sempre l’execució d’un projecte o la realització d’una 
activitat, concret i públic, en cap cas se subvencionaran activitats generalistes i privades de les entitats o 
associacions. 



 

 

 
Així doncs, aquestes subvencions tenen per objecte el foment de les activitats que realitzen les entitats i 
associacions del municipi. L’objecte específic de cadascuna de les subvencions serà concretat en la 
corresponent convocatòria de la subvenció de què es tracti. 
 
Aquestes bases defineixen els processos de sol·licitud, concessió, justificació i pagament de les 
subvencions a entitats i associacions mitjançant concurrència competitiva, de conformitat amb 
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple 
de 6 de novembre de 2006, publicada en el BOPB núm. 68, de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat 
final de l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017, el pla estratègic de subvencions, així com les 
convocatòries específiques.  
 
2. Finalitat de les subvencions 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació Municipal, i d’acord amb 
els previsions del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019, aquestes subvencions hauran de fomentar 
projectes d’interès públic o social que s’emmarquin en els següents àmbits:  
 

o Àmbit d’Associacions de Veïns i Veïnes 
o Àmbit de Convivència i Equitat 
o Àmbit de Cultura 
o Àmbit d’Educació 
o Àmbit d’Esports 
o Àmbit de Gent Gran 
o Àmbit d’Infància i Adolescència 
o Àmbit de Joventut 
o Àmbit de Medi Ambient 
o Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
o Àmbit de Salut 
o Àmbit de Serveis Socials 
o Àmbit de Cooperació al Desenvolupament 

 
En cap cas podran ser objecte de subvenció: 
 
a) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui un interès públic i 

general a criteri de l’Ajuntament. 
b) Les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial. 

 
3. Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar projectes 
desenvolupats durant el període que s’estableixi a cada convocatòria. 

 
4. Requisits dels sol·licitants  
4.1. Requisits generals 



 

 

En base al que estableix l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions a l’article 3 
poden sol·licitar subvencions les entitats o associacions que acompleixin els següents requisits: 
 
b)  Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’aquest 

Ajuntament, en el moment de la sol·licitud. 
c)  Que realitzin activitats d’interès general a la ciutat que s’incloguin en algun dels àmbits fixats al 

Registre Municipal d’Entitats i Associacions.  
d)  Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats com les esmentades en el punt 

anterior. 
e)  Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors.  
f)  Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la convocatòria. 
g)  Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Quan 

el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la 
subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 

h)  Estar al corrent de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.  
i)  Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per 
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, publicada en el BOPB núm. 68, 
de 20 de març de 2007 i modificat el seu article 5 aprovat al Ple el 13 de març de 2017 i, en el seu 
cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.  
 

4.2. Requisits específics per a les entitats esportives sense afany de lucre, a més dels requisits 
anteriors:  

4.2.1. Estar inscrites en el Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya. 

4.2.2. En la línia dels equips de competició federada, podran demanar ajuts per als equips de 
categoria absoluta o sènior que participin en lligues nacionals de la màxima categoria d’un 
esport o en lligues professionals els clubs que mantinguin una estructura complerta de 
categories inferiors. 

 
4.3. A més a més del descrit en el punt 4.1. d’aquestes bases, les entitats que optin a subvencions per 

a projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament hauran de reunir els següents 
requisits:  

4.3.1. Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització d’activitats i 
projectes de cooperació i solidaritat amb els països del Sud. Si en els estatuts de l’entitat no hi 
consta aquesta finalitat, es podrà presentar l’acord adoptat per assemblea relatiu a la voluntat 
de realitzar projectes de cooperació al desenvolupament. 

4.3.2. Que a la sol·licitud del projecte presentat hi consti la previsió de finançament de la totalitat dels 
recursos econòmics externs per a la realització del projecte. 



 

 

4.3.3. Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i claredat en la 
formulació del projecte i el pressupost presentat. 

4.3.4. Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials necessaris per 
realitzar el projecte i assolir els resultats esperats. 

4.3.5. Han de promoure canvis que permetin el dret de les persones a una vida digna, tot intentant 
eradicar la pobresa al món. 

4.3.6. Han de promoure i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials de les comunitats 
beneficiàries, contribueixin a la millora de la qualitat de vida 

4.3.7. Han de ser promoguts per organitzacions dels països del Sud i fonamentar-se en l’equitat i el 
desenvolupament sostenible. 

 
4.4. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats o associacions: 

a) Quedaran automàticament excloses d’aquesta normativa aquelles entitats, associacions i/o 
col·lectius que no respectin l’actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta 
reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé 
que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines. 

b) D’acord amb allò que disposa el Reglament de Participació Ciutadana, s’exclouen d’aquesta 
convocatòria les organitzacions de caràcter polític (partits i coalicions electorals) pel fet que hi ha 
una legislació pròpia i normes específiques respecte el seu finançament.  

c) Els altres casos que exclou l’article 3.3. de l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
5. Règim jurídic 
Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007, 
i modificat l’apartat final de l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017. 
 
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a 
la informació pública i bon govern de Catalunya. 
 
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i 
la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la 
concessió de subvencions públiques. 
 
També és d’aplicació allò que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 



 

 

6. Procediments de sol·licitud 

Cada entitat podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció que la pot adreçar a un màxim de tres 
àmbits. Al formulari de sol·licitud indicarà a quins àmbits vol que sigui valorat el seu projecte. En el cas 
que sigui en l’àmbit d’Esports, s’indicarà a quins dels diferents projectes existents. La mateixa activitat 
no podrà ser subvencionada per àmbits diferents. 
 
En cap cas l’import sol·licitat podrà superar el cost de l’activitat. Tal com estableix l’article 33 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’administració podrà comprovar el valor de 
mercat de les despeses subvencionables. 
 
La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través del mitjà que s’estableixi a la convocatòria, 
adjuntant els documents que s’hi detallin, que com a mínim seran: 

• Sol·licitud 
• Projecte de l’activitat amb definició d’objectius i terminis de realització 

• Pressupost detallat d’ingressos i despeses 
• % que aporta l’entitat i % que se sol·licita a l’Ajuntament. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona sol·licitant perquè 
l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es tindrà per desistida la 
seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.  
 
Es podran obrir dos terminis de convocatòria de subvencions. La convocatòria del segon termini, 
quedarà supeditada a la disponibilitat de crèdit després de la primera convocatòria, o a que l’Ajuntament 
habilités nou crèdit.  
 
Els terminis de presentació de les sol·licituds es definiran en les corresponents convocatòries. Qualsevol 
sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit. 
 
La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret a l’entitat o associació a 
rebre-la. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut en un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre 
subvencions en exercicis posteriors 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes bases reguladores i de 
la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de sis mesos, a comptar des 
de la data de presentació de la sol·licitud. 
 
7. Procediments de concessió 
El procediment de concessió de les subvencions a entitats i associacions serà el de concurrència 
competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les entitats que compleixin 
els requisits que s’exigeixen, en la forma i en el lloc que s’hi determinaran. La convocatòria es publicarà 
a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera 
publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
8. Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, avaluació i atorgament de 

les subvencions. 



 

 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
les presents bases serà el Servei de Participació. 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per una comissió avaluadora constituïda 
per les persones que es designaran a la convocatòria. 
Aquesta comissió presentarà a la Junta de Govern Local una proposta d’atorgament, prèvia verificació 
que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i en la convocatòria i ponderats 
els criteris establerts per a l’atorgament de la subvenció.  
 
9. Termini de resolució i notificació 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la 
data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un 
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 
40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

 
10. Criteris d’atorgament de les subvencions 
Els criteris d’atorgament de la subvenció seran generals i específics per a cada àmbit, excepte l’establert 
per a l’àmbit de Cooperació Internacional en el punt 10.14 
 
La valoració màxima conjunta d’aquests criteris d’atorgament serà de 100 punts. Els projectes i/o 
accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 50 punts en aquesta valoració per a ser 
estimats.  
 
10.1. Criteris generals 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 30 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Que la proposta descrigui i determini amb claredat i concreció: 
• La descripció de les activitats o projecte per als quals sol·licita la subvenció  

 
5 

• Els objectius que es pretenen assolir  5 

• La viabilitat del pressupost de les activitats o projecte per als qual es sol·licita la subvenció  5 

• La viabilitat de les activitats o projecte en relació als mitjans tècnics, humans i 
d’infraestructures necessaris  

5 

• Els mitjans i criteris d’avaluació de l’activitat o projecte   5 



 

 

 
 
 
10.2. Criteris específics. 

 
10.2.1. Àmbit d’Associacions de Veïns i Veïnes 
 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

 

Que la proposta afavoreixi la solidaritat, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la diversitat 
sexual i de gènere, l’atenció a la diversitat, les relacions intergeneracionals, el civisme, la 
sostenibilitat i/o el respecte al medi   

5 

TOTAL 30 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Defensar, fomentar i millorar solidàriament els interessos generals dels veïns i veïnes del barri a 
través de l'Associació de Veïns   

• Numero de socis 

• Atenció de les demandes dels veïns i veïnes (presencialment en un horari establert): 

• Relacions amb l’Ajuntament: 

a) Assistència als Consells AV 

b) Trasllat de les demandes dels veïns a l'Ajuntament 

c) Assistència a les trobades de l'alcaldessa als barris 

• Celebració de Festa Major de barri 

46 

Promoció d’activitats i cursos en el marc de la Xarxa de Centres Cívics Municipals i/o en el local 
propi 

3 

Formar part de la Federació d’AV de la ciutat 2 
Promoció i participació en les activitats de ciutat (Festa Major, Carnaval, Nadal...) 

• Participació directa en  Festa Major, Carnaval i Nadal de la ciutat 

• Organització d'activitats pròpies en el marc de les activitats de ciutat 

6 

Impulsar conjuntament amb d’altres entitats o amb l'ajuntament accions, activitats i/o projectes 
de ciutat 

2 

Promoció de dinàmiques participatives dins de l'entitat 2 
Assistència als cursos de formació organitzats per l'Oficina d'Entitats 5 
No tenir seu en un equipament municipal 4 
TOTAL 70 



 

 

 
 

10.2.2. Àmbit de Convivència i Equitat 
Es tindran en compte projectes que incorporin la perspectiva de convivència amb equitat en qualsevol 
àmbit (social, cultural, educatiu, de la salut, polític, econòmic, etc....) i que tinguin per objectius: 
• Promoure la cultura del diàleg i la mediació. 
• Avançar en el coneixement i/o la superació de conductes discriminatòries per raó de gènere, 

origen, orientació sexual, identitat de gènere, creences, cultura, classe social... 
• Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius 

d’orígens culturals diversos. 
• Visibilitzar l’aportació femenina a la construcció de la societat actual.  
• Impulsar accions que afavoreixin el civisme. 
• Oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d’oportunitats i l’equitat a col·lectius 

vulnerables. 
 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

 
 

10.2.3. Àmbit de Cultura 
Es prioritzaran programes, projectes i activitats que estiguin relacionats, com a mínim, amb un dels 
següents àmbits: 

- que donin suport i col·laborin amb el manteniment de la cultura popular i tradicional de la ciutat 

- que vetllin per la conservació de tot el patrimoni cultural local material i immaterial 

- que complementin aspectes de l’oferta cultural generada des de l’Administració 

 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Propostes que incorporin més d’un objectiu dels esmentats en aquest apartat 10 
L’extensió en el temps de les activitats proposades (rebran més puntuació aquelles activitats que 
tinguin més durada)  

20 

Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d’una entitat, que afavoreixin el treball en 
xarxa i incorporin la coordinació i el treball conjunt amb l’Ajuntament 

15 

Activitats que comptin amb una proposta de comunicació i de difusió  10 
Propostes que incorporin metodologies innovadores   5 
Projectes que disposin de recursos propis (voluntariat, quotes persones associades, altres 
aportacions econòmiques...)  

10 

TOTAL 70 



 

 

 

 
 

10.2.4. Àmbit d’Educació 
En l’àmbit d’Educació es valoraran els projectes i activitats que estiguin relacionats amb: 

• La millora de l’èxit escolar de l’alumnat: Projectes i activitats encaminades a promoure la implicació 
de les famílies en el procés educatiu i escolar dels seus fills i filles, així com també projectes i 
activitats encaminades a donar suport als centres educatius en la seva tasca de promoció de l’èxit 
escolar del seu alumnat. 

• La reutilització dels llibres de text: Projectes que donin impuls i suport a l’ús compartit i la reutilització 
dels llibres de text. El centre educatiu haurà de disposar d’un projecte de reutilització de llibres de 
text. 

• El foment de la lectura i suport a la biblioteca escolar: Projectes o activitats de dinamització de la 
biblioteca escolar fora de l’horari lectiu, d’ampliació de fons de la biblioteca escolar i/o de foment de 
la lectura entre l’alumnat. 

• El tractament a la diversitat. Suport a alumnat amb dificultats d’integració: Projectes o activitats que 
tinguin com a objectiu reduir les desigualtats i millorin la cohesió social amb la voluntat d’aconseguir 
una educació de qualitat per a tothom, independentment de les condicions personals, de gènere, 
d’origen social o de les capacitats de les persones que l’hagin de rebre. 

• La convivència a les aules, la mediació i la resolució de conflictes: Millorar la convivència i la 
cooperació a les aules pot ajudar en la tasca de prevenció i resolució de situacions de conflicte, 
afavorint la integració de tots els agents educatius; i la mediació n’és l’eix vertebrador com a procés 
educatiu de pacificació que pretén la millora de les relacions entre companys/es. 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Coincidència estratègica amb les línies i objectius de treball del Regidoria de Cultura  10 
Propostes coincidents, conjuntes i de treball amb la Regidoria de Cultura     10 
Que les activitats desenvolupades al projectes tinguin caire prioritari per a la ciutat  10 
La implicació en les diferents propostes participatives de l’ajuntament i de la Regidoria de Cultura    5 
Avaluació i compliment del projecte i les accions del projecte 2017   5 
L’àmbit d’influència del projectes i de les accions proposades en el mateix 10 
Que les accions proposades fomentin la cohesió social i el treball conjunt entre entitats    5 
Que el projecte i les accions complementin els programes, les línies estratègiques i les accions de la 
Regidoria de Cultura 

  5 

L’àmbit d’influència territorial del projecte   5 
Que el projecte promocioni la ciutat de Vilanova i la Geltrú a l’exterior   5 
TOTAL 70 



 

 

• Formació per a les famílies: Xerrades, tallers, cursos... adreçats a les famílies que tinguin com a 
objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius, establint 
continuïtats entre el context familiar i l’escolar.  

• La participació de les famílies i la comunitat educativa: Projectes i activitats que generin espais de 
trobada, convivència i/o treball conjunt entre les famílies dels centres, que facilitin la participació i 
relació amb altres membres de la comunitat educativa del centre i/o de la ciutat. 

Observacions 
a) Els projectes i/o  activitats per les quals es demana subvenció hauran d’estar aprovades pel 

Consell Escolar de Centre i caldrà que així consti en la sol·licitud. 

b) En cap cas es tindran en compte aquelles sol·licituds que: 

- únicament presentin activitats de funcionament general i ordinari de les AMPA. 

- presentin activitats i/o propostes de caràcter esportiu. 

- suposin finalitat lucrativa i/o comercial. 

 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 
 

 

 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Interès educatiu i beneficis de l’activitat: es valorarà si l’activitat afavoreix l’obertura de l’entitat al 
barri, a l’entorn pròxim, la seva repercussió a nivell municipal. Es valorarà la incidència de l’activitat 
en la dinàmica de la comunitat educativa, en la participació de les famílies, en la col·laboració amb 
l’escola.  

30 

Permanència de l’activitat: es valoraran les activitats establertes, estables i de continuïtat en el 
temps. 

10 

Repercussió i rellevància de l’activitat tenint en compte el nombre de beneficiaris i el grau d’impacte 
i de projecció en la ciutat i/o en la comunitat educativa. 

10 

Activitat desenvolupada conjuntament amb una altra o altres associacions/entitats, afavorint la 
col·laboració i el treball en xarxa agents de la comunitat educativa. 

  5 

Valoració, per part del Servei d’educació de l’IMET, del grau d’acompliment de la convocatòria 
anterior. Es valorarà el grau d’execució i desenvolupament del projecte. 

  5 

Activitats de difícil execució sense subvenció.    5 
Concreció en la presentació del pressupost del projecte.   5 
TOTAL 70 



 

 

10.2.5. Àmbit d’Esports 
Les subvencions de l’àmbit d’esports s’adreçaran a donar suport al desenvolupament i a la consolidació 
de programes esportius. 
 
A.- Programa d’ajuts a l’esport escolar i educatiu 
El programa s’adreça a l’esport que es duu a terme en edat escolar. Esport que es realitzi en horari 
lectiu com en el no lectiu. 
L'objectiu del Programa d’esport escolar i educatiu és donar suport a projectes que animin la pràctica 
esportiva i els valors i especialment aquells que incentivin la promoció entre les noies 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 
 

 
B- Programa d’ajuts esport i clubs 
L’objectiu del Programa d’ajuts esport i clubs és donar suport als clubs esportius en algunes de les 
seves tasques, com ara la promoció de l’esport de base, les accions o projectes per promoure la 
pràctica popular de l’esport i puntualment el recolzament a projectes o accions d’esport d’elit o reptes 
que tinguin un caràcter especial i que no formin part de la gestió anual i quotidiana de lligues i 
campionats. 
No es contempla destinar ajuts a les accions que són pròpies de la voluntat dels socis a l’hora de crear 
el club, que són els seus objectius fundacionals i motiu de la seva constitució voluntària.  
 
El programa esports i clubs es divideix en tres línies: 
 
B1.- Projectes d’esport de base 
L’objectiu d’aquesta línia és potenciar l’esport de base, entès aquest com l’etapa inicial i formativa d’una 
pràctica esportiva concreta, destinant recursos per reduir la càrrega que aquest treball suposa per als 
clubs i contribuir d’aquesta manera a que puguin mantenir aquests projectes. Indirectament també 
suposa un ajut a les persones que participen en aquests programes. Adreçat a l’aprenentatge tant 
d’aspectes tècnics com humans, culturals i integradors i no només encarat a la pràctica competitiva.  
 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Objectius del projecte en el marc de l’esport de l’escola.   5 

Presentació d'un  projecte amb un mínim 2 anys de continuïtat.   5 
Accions contemplades per motivar la participació.   5 
Nombre de participants en % segons el nombre d’alumnes de 6 a 8 anys (nois i noies) 20 
Pressupost desglossat del programa anual. 10 
Participació a les trobades del Consell Esportiu del Garraf.   5 
Estructura organitzativa del projecte (AMPA,Direcció, monitors, etc.)   5 
Nombre i titulació dels monitors CIATE.   1 
Nombre i titulació dels monitors C.F.GRAU MIG.   2 
Nombre i titulació dels monitors C.F. GARU SUP.   3 
Nombre i titulació dels monitors MEEF.   4 
Nombre i titulació dels monitors INEF.   5 
TOTAL 70 



 

 

B2.- Projectes d’esport popular 
L’objectiu d’aquesta línia és donar recolzament als projectes de les entitats i clubs que tenen com a 
objectiu activitats d’esport d’oci i popular, de caire obert a la participació, que ajuden a mantenir una 
població activa i sana i alhora tenen un interès esportiu, promocional, turístic i econòmic per a la ciutat. 
Amb el suport a projectes d’esport popular també es persegueix que la ciutat ofereixi un calendari anual 
d’esdeveniments esportius estable, diversos i al llarg de tot l’any. Per optimitzar els recursos i potenciar  
una diversitat i qualitat, s’evitarà donar suport econòmic a més d’una proposta del mateix sentit.  
 
B3.- Esport d’elit i reptes esportius i equips de competició federada 
Aquesta línia va destinada a donar suport a: 
.-Equips de Competició federada: l’equip de categoria absoluta o sènior que ho facin en lligues nacionals 
federades. La demanda serà per un sol equip i el club sol·licitant haurà de demostrar que manté una 
estructura complerta de categories inferiors.  
Els reptes poden ser accions fora del marc competitiu estrictament però que tenen un caràcter especial 
pel que suposen físicament, per anar vinculats a alguna causa diferencial. (Solidària, mediambiental, 
etc...) 
Esport d’elit: suport puntual a un club per la participació en un esdeveniment excepcional (campionat 
d’Europa, del món...) 
 
Els projectes d’aquest àmbit són excepcionals i, per tant, no tenen prevista la continuïtat en el temps 
més enllà de l’any. 
 
C.- Projectes d’esport assistencial, inclusiu, de cohesió social i de ciutadania 
L’objectiu d’aquesta línia és donar recolzament a les entitats i clubs que impulsen projectes amb 
caràcter  de cohesió social. I dins aquest àmbit els projectes d’esport assistencial i esport inclusiu.  
 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció dels programes B i C, sobre 
un total de 70 punts, són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les 
següents puntuacions: 
 
 

 
A més,  

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Concreció de la població a què va dirigit el projecte i públic potencial   5 
Estructura organitzativa del projecte    5 
Proposta de difusió del projecte    5 
Informació econòmica del projecte (cost de l’activitat, import demanat,  
aportació pròpia, altres ingressos) 

15 

Nombre de persones beneficiàries  
Crea ocupació? (tipologia, quantitat...) 10 
Temps que fa que es du a terme aquesta proposta 10 
Propostes de valor afegit del projecte (tractament de la violència a l’esport i de la discriminació 
per raons de gènere, integració i esport per a tothom, propostes mediambientals, ecosostenibles 
i/o solidàries) 

10 

TOTAL 60 



 

 

 

 
 
 
 
Hi haurà una línia específica referida a les subvencions en l’ús de les instal·lacions per activitats  
esportives, que serà la següent: 
 

 

CRITERI NOMÉS PROJECTES D’ESPORT BASE PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Línies generals del pla formatiu   5 
Formació dels formadors   5 
TOTAL 10 

CRITERI NOMÉS PROJECTES D’ESPORT POPULAR PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la imatge de ciutat   5 
Tractament del voluntariat   5 
TOTAL 10 

CRITERI NOMÉS PROJECTES D’ESPORT D’ELIT I REPTES ESPORTIUS  
I EQUIPS DE COMPETICIÓ FEDERADA 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la imatge de ciutat   5 
Resultats temporada anterior   5 
TOTAL 10 

CRITERI NOMÉS PROJECTES D’ESPORT ASSISTENCIAL, INCLUSIU,  
DE COHESIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la imatge de ciutat     5 
Formació dels monitors/ores i col·laboradors/ores   5 
TOTAL 10 

Els centres escolars públics subvencionat 100% 
Els centres escolars concertats subvencionat 75% 
Les entitats esportives sense ànim de lucre registrades al Registre Municipal 
d’Entitats 

subvencionat 100% 

Les entitats no esportives sense ànim de lucre registrades al Registre Municipal 
d’Entitats subvencionat 75% 

Els col·lectius privats de la ciutat, que participin en les activitats organitzades o 
coorganitzades per la regidoria d’Esports subvencionat 50% 



 

 

 
10.2.6. Àmbit de Gent Gran 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

 
 
 

10.2.7. Àmbit d’Infància i Adolescència 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Número de socis de l’entitat 
• Fins a 500 socis/sòcies 
• Més de 500 socis/sòcies 

15 

Organitzar activitats i/o projectes que potenciïn i ajudin a millora les relacions entre les 
persones grans de la ciutat. 

• Cursos, activitats, conferències oferts en equipaments de la ciutat  
• Sortides culturals fora de la ciutat  

15 

Activitats adreçades a la gent gran per a la millora del coneixement de les noves tecnologies  10 
Participar i fomentar activitats que fomentin les relacions intergeneracionals    5 
Realitzar activitats obertes a la gent gran de la ciutat dins el marc de la xarxa d’equipaments 

cívics municipals  
10 

Participació activa en les accions promogudes per la Regidoria de Gent Gran  
• Participació en la Mesa de Gent Gran  
• Participació activa en la trobada de gent gran  

• Participació en altres accions impulsades des de la Regidoria de Gent Gran  

15 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Projectes, activitats o serveis que fomentin la formació integral de la persona en el marc de 
l’educació en el lleure. 

10 

Projectes, activitats o serveis que fomentin la inclusió d’infants amb disminucions físiques i/o 
psíquiques. 
 

10 

Projectes, activitats o serveis que fomentin el creixement, l’autonomia personal i la 
participació social dels infants. 

10 

Projectes, activitats o serveis que fomentin els valors democràtics i la coeducació. 
 

10 

Projectes, activitats o serveis que fomentin valors que incorporin la perspectiva de gènere, 
el civisme i la solidaritat. 

10 



 

 

 
 

10.2.8. Àmbit de Joventut 
Considerant el Pla Local de Joventut com una eina participada de planificació estratègica de la política 
de joventut de la ciutat, es valoraran i consideraran especialment totes aquelles activitats relacionades 
amb els objectius i activitats previstos en el Pla Local de Joventut, especialment la participació de les 
entitats en l’avaluació i seguiment del Pla. 

Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 
 

 
10.2.9. Àmbit de Medi Ambient 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

 

Projectes, activitats o serveis que fomentin el respecte, la convivència i la interculturalitat. 
 

10 

Projectes, activitats o serveis que fomentin la protecció del medi ambient, les actituds i els 
hàbits saludables i el consum responsable. 

10 

  
TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Que la proposta respongui a les línies i activitats relacionades amb els objectius i activitats 
previstos en el Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú. 

15 

Que la proposta vagi adreçada al col·lectiu d’adolescents i joves d’edats compreses entre els 14 i 
els 18 anys  

10 

Que l’entitat participi al llarg de l’any de forma activa en les reunions convocades per l’ajuntament 
per al seguiment i desenvolupament del Pla Local de Joventut. 

10 

Que la proposta vagi adreçada principalment al col·lectiu de joves de la ciutat. Es valorarà que 
integri o vagi adreçada a respondre interessos o necessitats de col·lectius de joves amb 
especials dificultats i de població jove nouvinguda. 

10 

Que la proposta vagi adreçada principalment al col·lectiu de joves de la ciutat per fomentar la 
convivència, l’equitat, els valors solidaris entre joves, les actituds i els hàbits saludables i el 
consum responsable. 

15 

Que la proposta la presentin, organitzin i executin de forma conjunta dues o més entitats de la 
ciutat.  

10 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Que l’entitat o associació col·labori en altres activitats mediambientals d’interès al municipi. 20 



 

 

 
 
 

10.2.10. Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 
 

 
 

10.2.11. Àmbit de Salut 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 
 

Que l’activitat mediambiental proposada pugui incorporar-se als objectius de l’Agenda 21. 20 
Que l’activitat mediambiental promocioni o enalteixi els espais naturals del municipi.  15 
Que l’activitat es desenvolupi en el Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA). 
 

15 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Es prioritzaran els projectes, activitats o serveis que s’emmarquin en l’àmbit de la promoció 
econòmica i/o de la ciutat i preferentment als sectors estratègics de l’activitat nàutica, la 
gastronomia, el comerç de proximitat i els productes identitaris, iniciatives d’atracció de turisme, 
productes de Km 0, productes d’elaboració artesanal i manufacturats... 

12 

Les propostes que fomentin la desestacionalització fora dels mesos de major afluència turística 
a la ciutat.  

10 

Activitats amb vocació de continuïtat, que tinguin una durada superior a un dia.    6 
Iniciatives que fomentin la cultura emprenedora.   6 
Projectes que disposin d’una proposta econòmica viable, i que tendeixin a l’autofinançament.    8 
Propostes coordinades, que comportin el treball conjunt de diferents entitats.    4 
Singularitat del projecte i diferenciació amb les propostes existents.   5 
Ubicació de la proposta en espais estratègics per a la Regidoria (parc de Baix-a-mar, Nucli 
Antic...); que l’activitat eviti els espais de més afluència (rambla Principal, plaça de la Vila...).  

  8 

Projectes que contemplin col·laboracions estables amb les activitats de la Regidoria i/o de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

  4 

Iniciatives innovadores, d’interès general.    7 
TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Projectes, activitats o serveis en el àmbit de la Promoció de la salut i prevenció de la malaltia  10 

Projectes, activitats o serveis destinats a donar a conèixer una determinada afectació i/o 
malaltia 

10 



 

 

 
 

 
10.2.12. Àmbit de Serveis Socials 
Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, 
són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el grau d’acompliment amb les següents 
puntuacions: 

 
 

10.2.13. Àmbit de Cooperació al Desenvolupament 

Projectes, activitats o serveis destinats a millorar/facilitar les condicions vida de les persones 
afectades per una determinada malaltia 

10 

Segons el nombre de socis que tingui l'entitat 
• fins a 25 socis - 3 punts 

• més de 25 socis – 5 punts  

  5 

Segons les fonts de finançament amb què compta l'entitat; si hi ha cobrament quota 
anual/mensual per als socis 

  5 

Segons el nombre d’activitats anuals que l’entitat fa al municipi 
• fins a 5 activitats/anuals diferents - 3 punts  

• més de 5 activitats/anuals diferents - 5 punts  

  5 

Complementarietat dels objectius del projecte amb altres accions municipals, ja siguin 
desenvolupades per la regidoria o per altres entitats/associacions de l’àmbit de la salut  

5 

Sostenibilitat i viabilitat del projecte, activitat o servei sense la subvenció municipal  20 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Coincidència estratègica de l’acció del projecte amb els objectius prioritaris i preferents de la 
Regidoria de Serveis Socials 

20 

Complementarietat dels objectius del projecte amb altres accions municipals, ja siguin 
desenvolupades per la regidoria o per altres entitats socials. 

20 

Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d’una entitat, que afavoreixin el 
treball en xarxa i la suma de recursos en la implementació de les accions compartides. 

10 

Accions que donin resposta a noves necessitats detectades al municipi, i que representin un 
benefici directe en les famílies destinatàries. 

10 

Activitats de caire preventiu o innovador que incideixin en una major cohesió social 10 

TOTAL 70 



 

 

Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció per l’àmbit de Cooperació 
al Desenvolupament, sobre un total de 100 punts, són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el 
grau d’acompliment amb les següents puntuacions: 
 

 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

En relació amb l’entitat 
• Les accions de sensibilització realitzades a Vilanova i la Geltrú durant l’any anterior a 

la convocatòria. S’acreditarà amb la presentació d’una breu memòria de les activitats 
realitzades per l’entitat a la ciutat (màxim 14 punts) 

• Assistència i participació en les activitats promogudes per la Regidoria de Cooperació 
de l’Ajuntament durant l’any anterior a la convocatòria (màxim 6 punts) 

20 

En relació amb el projecte de cooperació al desenvolupament 
• La finalitat. El projecte ha d’anar orientat a eradicar la pobresa i a aconseguir la 

justícia global i l’eradicació de les desigualtats, mitjançant la cooperació al 
desenvolupament alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la 
defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau (màxim 8 punts) 

• L’existència d’una contrapart local implicada directament en el projecte. Els projectes 
han ser formulats per les organitzacions socials dels països del Sud que, com a 
contraparts, ofereixin garanties suficients per aconseguir els objectius previstos. 
Aquest apartat es valorarà a partir de la documentació referida a la contrapart que es 
presenti. S’aportarà, doncs, la major informació possible de l’entitat del Sud: data de 
constitució, objectius, experiència de projectes, activitats que realitza, etc... (màxim 10 
punts) 

• El marc geogràfic i justificació del projecte. Descripció del context socioeconòmic i 
polític del lloc on es desenvoluparà el projecte. Es valorarà la participació de la 
contrapart en la identificació del problema. (màxim 3 punts) 

• Coherència del projecte. La relació entre els objectius plantejats i els resultats 
esperats, les activitats proposades, els recursos necessaris i el cronograma previst. 
(màxim 25 punts) 

• Viabilitat del projecte. La capacitat dels beneficiaris de poder assolir la continuïtat del 
projecte un cop finalitzat el suport extern. (màxim 14 punts)  

• Seguiment. Mecanismes i informes de seguiment que permetin avaluar l’avenç del 
projecte. (màxim 9 punts)  

• La participació i implicació de les persones a les quals va dirigit el projecte. (màxim  8 
punts)  

• El treball continuat i la presència de l’ONGD en el mateix país. (màxim 3 punts) 

80 

TOTAL 100 



 

 

 
Per a poder rebre la subvenció s’hauran d’haver obtingut almenys 50 punts, dels quals com a mínim: 

• 4 punts siguin provinents de la finalitat del projecte 

• 5 punts siguin provinents de la contrapart del projecte 

• 12,5 punts siguin provinents de la coherència del projecte 

• 10 punts siguin provinents de la viabilitat del projecte. 

 
11. Import de les subvencions 
 
11.1. L’import màxim demanat per cada entitat no podrà ser superior al percentatge sobre la partida que 

cada àmbit estableixi a la convocatòria.  
11.2. L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions per a cada àmbit es definirà a cada 

convocatòria. 
11.3. La determinació de l’import assignat a cada subvenció, excepte per l’àmbit de Cooperació al 

Desenvolupament, serà el resultat de repartir el crèdit existent entre els projectes presentats, 
proporcionalment al càlcul amb les següents variants: 

• El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat corresponent. 
• Import sol·licitat. Les comissions avaluadores podran revisar la conveniència de les despeses 

imputades a la subvenció i, en cas de no ser conformes a l’objectiu de l’àmbit, instar a 
l’interessat a modificar-ho. 

• L’import de la partida de cada àmbit. 
 

11.4. Per l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament la determinació de l’import assignat a cada 
subvenció serà el resultat de repartir el crèdit existent entre els projectes presentats, 
proporcionalment al càlcul amb les següents variants: 

• El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat corresponent. 
• Import sol·licitat. Les comissions avaluadores podran revisar la conveniència de les despeses 

imputades a la subvenció i, en cas de no ser conformes a l’objectiu de l’àmbit, instar l’interessat 
a modificar-ho. 

• L’import de la partida de l’àmbit. 

• Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos provinents de la 
ONGD que demana la subvenció,  o bé de la contrapart. 

• Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es podran 
destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que són propis del funcionament 
regular de l’entitat i de la seva contrapart i s’hauran d’imputar durant el període d’execució. 

 
 
12. Criteris de justificació de les subvencions  
12.1. Seran objecte de justificació per a tots els àmbits, excepte el de Cooperació al Desenvolupament. 



 

 

Com a mínim fins el 80% de l’import atorgat caldrà justificar-lo amb despeses totalment lligades a 
l’activitat o projecte subvencionat, mitjançant factures degudament pagades: 

� Lloguer, compra o contractació de material i/o serveis especialitzats i específics de 
l’activitat. 

� Despeses de transport i/o allotjament per desplaçaments, o transport de material, que ho 
requereixin i siguin l’objectiu de l’activitat. 

� Contractació de monitors/professionals especialitzats i específics de l’activitat.  
� Despeses relacionades amb la publicitat específica de l’activitat, sempre que s’hi hagi fet 

constar la condició d’activitat subvencionada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el seu 
logotip. 

� Assegurances específiques de l’activitat. 
El 20% restant de l’import atorgat, podrà justificar-se amb despeses lligades a l’activitat subvencionada o 
bé amb despeses generalistes de l’entitat, entenent aquestes com a suport bàsic i necessari per a dur a 
terme l’activitat subvencionada com: 

� Despeses generals de la infraestructura del local de l’entitat (hipoteques, lloguers, consums 
d’electricitat, aigua, gas, assegurances, telèfon) material fungible d’oficina i despeses de 
gestió 

� Despeses de personal propi de l’entitat 
� Quotes per la pertinença a federacions d’associacions. 

 
12.2. NO seran objecte de justificació 

� Dinars, sopars, càterings, begudes dels membres de l’entitat.  
� Despeses de representació /dietes dels càrrecs de la Junta.  
� Sancions o multes. 
� En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o 

comercial.  
 

12.3. Seran objecte de justificació per l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament les despeses 
necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre el terreny del projecte: 

Despeses directes: 
• Terrenys, immobles i construccions: Infraestructures que cal construir, reconstruir, rehabilitar o 

allargar, sobre les que s’implementa el projecte.  

• Equips i subministraments: despesa de compra i lloguer dels equips necessaris per a l’execució del 
projecte o costos de transport (si és necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l’acció. 

• Personal local: el que forma part del pla operatiu i sense el qual no es podria executar el projecte, 
com també els serveis tècnics i professionals que cal per a la realització d’accions de formació. 

• Personal local expatriat: Inclou únicament el cost del personal que forma part del pla operatiu i sense 
el qual el projecte no podria desenvolupar-se. No es pot incloure aquí el personal que es desplaça 
sobre el terreny per fer el seguiment i/o coordinació indirecte del projecte. 

• Viatges i estades: Inclou els costos per viatges, dietes i allotjaments necessaris directament 
relacionats amb l’execució del projecte.  

• Funcionament: totes les despeses directament necessàries per al desenvolupament del projecte. 
Incloure en aquest apartat el manteniment dels equipaments. 



 

 

 
Despeses indirectes: Són les despeses conseqüència del seguiment, avaluació i altres actuacions no 
directament relacionades amb l’execució del projecte. Aquestes no podran superar el 10% de l’import 
subvencionat. 
 
No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despeses a justificar la 

subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 
• Interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i de 

procediments judicials. 

• Totes aquelles despeses indirectes que superin el 10% de l’import subvencionat. 

• Viatges i estades del personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment i/o coordinació 
indirecte del projecte. 

 
 

13. Forma de pagament 
13.1. L’import de la subvenció, per tots els àmbits, excepte l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament, 

s’abonarà de la manera següent: 
13.1.1. 60% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per la 

Junta de Govern Local. 

13.1.2. 40% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

13.2. L’import de la subvenció per l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament s’abonarà de la manera 
següent: 
13.2.1. 80% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per la 

Junta de Govern Local. 

13.2.2. 20% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la 
subvenció amb el deute del beneficiari. 

 
 

14. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat 
subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, 
el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de 
tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
14.1. Quan es produeixi l’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.  
14.2. Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’ajuntament superin el cost 
total del projecte o de l’activitat subvencionada. 



 

 

14.3. Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
15. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades 
 
15.1. Termini i forma de justificació de totes les activitats subvencionades, excepte les de l’àmbit de 

Cooperació al Desenvolupament 
 
Les subvencions atorgades s’hauran de justificar preferentment després de realitzar-se i com a màxim el 
dia 31 de gener de l’exercici següent al de la convocatòria. 
 
Aquesta justificació es presentarà de forma telemàtica, a través del mitjà que s’estableixi a la 
convocatòria, mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i seran: 

• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, d’acord amb el formulari normalitzat. 

• Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels programes 
subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment dels objectius i propostes 
de millora per a futures edicions. També s’ha d’incloure un exemplar de tota la documentació i 
difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

• Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, d’ingressos i despeses.  
• Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat 

objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. 
 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

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

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

• Hauran d’estar efectivament pagades; per tant les factures, preferentment, hauran d’anar 
acompanyades de la corresponent transferència bancària.  

 
15.2. Termini i forma de justificació dels projectes de l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament 
Per percebre les subvencions atorgades pels projectes de Cooperació al Desenvolupament el termini 
d’execució serà l’últim dia de l’any de la convocatòria, per tant les factures hauran de portar data 
d’aquest període i la subvenció ha d’estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de 
setembre del següent any. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un 
termini de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o el 
reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 

 
Aquesta justificació es presentarà de forma telemàtica, a través del mitjà que s’estableixi a la 
convocatòria, mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i seran: 

• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, d’acord amb el formulari normalitzat. 



 

 

• MEMÒRIA D’ACTUACIÓ, segons el formulari normalitzat, amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts, d’acord amb les condicions imposades en la concessió de la 
subvenció. 

• Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics, numerats de forma correlativa, segons el 
formulari normalitzat, amb indicació, si escau, de les aportacions d’altres entitats públiques i/o 
privades i, en el cas de moneda estrangera, tipus de canvi aplicat. 

• Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat 
objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. 

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents 

• La data haurà de correspondre a l’any objecte de la convocatòria. 
• Hauran d’estar efectivament pagades, per tant, preferentment, hauran d’anar acompanyades de la 

corresponent transferència bancària.  
 

15.3. En cas que la convocatòria de la subvenció no hagi previst res al respecte, per Decret d’Alcaldia 
o Decret de la Regidoria d’Hisenda es podrà establir la documentació concreta a presentar per a 
justificar el compliment de les subvencions, que seran degudament notificades als interessats o 
publicats. 

15.4. En el cas que ni en la convocatòria ni en el Decret d’Alcaldia o Regidoria d’Hisenda s’hagi previst 
res al respecte,  la documentació a presentar serà aquella que es preveu a l’article 30 de la Llei 
38/2003 General de Subvencions. 

15.5. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a 
la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació insuficient 
comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la 
quantitat indegudament percebuda.  

 
16. Obligacions de les entitats beneficiàries 

 
Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, general de 
subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, les establertes en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent. En tot 
cas, hauran de complir les obligacions següents: 
a) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats en la convocatòria i 

en l’acord d’atorgament. 
b) Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament pugui fer difusió del 

projecte, així com el permís per publicar les fotografies i el nom de la persona autora.  
c) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el compliment de 

les obligacions establertes en aquestes bases o convocatòria mitjançant la presentació d’un 
informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 

d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un canvi en els mitjans 
humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al seguiment 
del projecte. 



 

 

e) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat subvencionada, sigui quin 
sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Així mateix, l’entitat  beneficiària caldrà que faci constar en tot el material editat que aquest 
ha estat subvencionat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

f) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de subvencions per a la 
mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui.  

g) A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha portat a terme o s’ha 
desenvolupat parcialment. 

h) Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. 
En aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a 
partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat 
beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.  

i) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de subvenció. 
j) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest 

Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida. 
k) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció.  
l) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que en execució 

de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix 
l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la 
Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 
sol·licitud de subvenció. 

m) Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la publicitat activa. 

n) En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a l’Ajuntament la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es 
puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 
17. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
17.1. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en aquestes bases i 

en la normativa d’aplicació, donarà dret a l’Ajuntament a la revocació de la subvenció 
concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i 
perjudicis que siguin oportuns. 

17.2. Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l’activitat o 
programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la 
subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de 
l’òrgan que la va concedir. 

 
18. Compatibilitat amb altres subvencions 



 

 

Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat 
no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la 
devolució de l’excés en la part proporcional. 
 

********** 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

10. URBANISME. VERIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA A L'ÀMBIT DE SANTA MARIA DE CUBELLES. (Exp. 
83/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 

I.- En data 14 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, entre d’altres, 
el següent acord: 

“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord 
amb el document de modificació promogut pels Srs. Josep Alba Estalella, Joan 
Alba Estalella, Jordi Font Vila i Lluís Poch Güell i redactat pels arquitectes Jordi 
Artigas i Sara Mas, membres de OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, 
assumint expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb 
l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.  

De conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient, el referit document de Modificació de PGO resta 
condicionat al compliment, abans de la seva aprovació provisional, de les 
següents prescripcions: 

o Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de 
l’article 18bis de la normativa del Pla General. 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat 
que els documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva 
participació en les futures possibles infraestructures que justificadament els hi 
siguin atribuïbles. 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria "Justificació del compliment TRLLUC" 
fent referència expressa als articles 97,1, 97,2, 99 i 100 del TRLLUC, en el sentit 



 

 

expressat a l’apartat 10 d’aquest informe. 

 
SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i 
gestió urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol 
corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en l’e-
tauler de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 
96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona).”  

 

L’objectiu de la proposta es pot resumir en dos punts: 

o Delimitar dos Polígons d’Actuació Urbanística per garantir el repartiment 
equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació. 

o Optimitzar l’ordenació prevista al planejament general garantint la viabilitat 
econòmica. 

o Garantir l’obtenció, per part de l’Ajuntament, de les cessions de sistemes 
evitant la possible sol·licitud d’expropiació del sòl qualificat d’equipaments. 

Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada delimita dos Polígons 
Actuació Urbanística:  

PAU 1 Sta. Maria de Cubelles Nord que afecta l’àmbit de la Unitat d’Actuació 3    

PAU 2 Sta. Maria de Cubelles Sud que afecta l’àmbit de les Unitats d’Actuació 4 i 
5  

o Es delimiten dos polígons d’actuació que substitueixen tres de les tres unitats 
d’actuació en base a l’estructura de la propietat. 

o Es modifica tant la secció de la rambla, continuació del carrer de les Xicrandes 
com el seu traçat, fent-lo rectilini. 

o Es modifica la delimitació del sòl privat i sòl destinat a verd públic, per tal de 
permetre la continuïtat d’aquest en tot l’àmbit. Es permet la continuïtat des del 
parc del carrer de les Magnòlies fins al sòl no urbanitzable. 

o S’incrementa la reserva d’espais lliures (de 5.977,03m2 a 7.409,34m2) i de sòl 
d’equipaments (de 4.064,96m2 a 4.896,63m2). 

o Es manté el sostre i densitat d’habitatges previstos al planejament vigent. 

o S’adapta la normativa a l’adequació de l’edificació a la topografia existent.  



 

 

 
Per altra banda, es podrà obtenir per cessió el sòl de sistemes d’equipaments (clau 
E) que defineix el Pla General, que no està establerta segons el planejament vigent. 

Es modifica la secció amb mitjana central prevista en el planejament vigent atès que 
la seva dimensió i traçat no es consideren adients. A la banda sud del nou traçat del 
vial, que substitueix el previst en el planejament vigent, es configura una gran vorera 
que permet la connexió del sol d’equipament al recorregut de sòl de verd públic. 

La disposició del verd públic, que augmenta la seva superfície, permet la continuïtat 
de totes les parcel·les així qualificades.  

Es mantenen els paràmetres d’aprofitament privat (clau 11e) essent la tipologia 
residencial unifamiliar. 
 
Es modifica el contingut de l’article 167 de la Normativa del planejament general per 
tal d’adaptar-lo a les especificacions de la clau 11e. 

Per altra banda es creen dues noves fitxes a incorporar al Pla General: 

PAU 1 Santa Maria de Cubelles Nord: correspon a l’anterior UA3. 

PAU 2 Santa Maria de Cubelles Sud: corresponent a les anteriors UA4 i UA5. 

Es determina per als dos PAU el sistema d’actuació per compensació bàsica i la 
cessió gratuïta del sòl destinat a sistemes. 

 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició 
addicional desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord 
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de 
novembre de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 25 de novembre de 2016, així 
com en l’e-tauler d’aquest Ajuntament i en la pàgina web municipal.   

En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions, tal i 
com queda acreditat a l’expedient. 

 
III.- A la vista de l’informe tècnic favorable elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme, 
en data 8 de maig de 2017 per acord del Ple municipal es va aprovar provisionalment 
la referida modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a 
l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord amb el document de modificació 
promogut pels Srs. Josep Alba Estalella, Joan Alba Estalella, Jordi Font Vila i Lluís 
Poch Güell i redactat pels arquitectes Jordi Artigas i Sara Mas, membres de OUA, 
Oficina d’Urbanisme i Arquitectura.   

 

IV.- En data 5 d’octubre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) va adoptar el següent acord: 
 

“-1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbana a l'àmbit de Santa Maria de Cubelles, de Vilanova i la Geltrú, promoguda 



 

 

i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la 
presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
-1.1 Pel que fa al nou article 169 ter: Cal reduir la fondària màxima de l’edificació 
de 25 m proposada per a la subzona 11e* fins a un màxim a l’entorn dels 18 m, 
així com l’ocupació màxima del 70% proposada per dita subzona fins a l’entorn 
del 40%, amb l’objecte de preservar de l’edificació els terrenys amb pendent 
superior al 20%.  
 
També cal corregir els desajustos detectats entre els diferents paràmetres 
específics reguladors de la subzona 11e*, d’acord amb les consideracions de la 
part valorativa. 
 
-1.2 Pel que fa a la modificació de l’article 167: Cal fer constar que les condicions 
generals d’edificació són les que apareixen en el quadre que s’adjunta “llevat les 
determinacions específiques fixades a la fitxa del PAU-1 per a la subzona 11e*”.  
 
També cal corregir en l’article 167 l’errada detectada en la transcripció de la 
normativa vigent, i mantenir el redactat vigent en tot allò que no és objecte de 
modificació. 
-1.3 Pel que fa a la documentació gràfica, cal corregir la delimitació del gàlib 
edificable en el plànol d’ordenació O.03 “paràmetres d’ordenació”, amb 
coherència amb els paràmetres de distància mínima a límits fixats a la normativa 
urbanística per a les zones 11e i 11e*. 
 
-2 Indicar l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable 
de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. 

-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 

V.- A tals efectes, figura incorporat a l’expedient informe dels serveis tècnics 
d’Urbanisme, en el qual s’explica i justifica el compliment dels requeriments efectuats 
per la CTUB, amb el següent contingut:  

 
“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A 
L’ÀMBIT DE SANTA MARIA DE CUBELLES. INFORME URBANÍSTIC PER LA 
VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS 
 

1.- Antecedents 

En data 5 d’octubre de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) 
va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 



 

 

urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles i supeditar la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que va 
atorgar l’aprovació provisional que incorpori les següents prescripcions: 
 

 
1.1. Pel que fa al nou article 169ter: Cal reduir la fondària màxima de l’edificació de 25m 
proposada per a la subzona 11e* fins a un màxim a l’entorn dels 18m, així com l’ocupació 
màxima del 70% proposada per dita subzona fins a l’entorn del 40%, amb l’objecte de preservar 
de l’edificació els terrenys amb pendent superior al 20%. També cal corregir els desajustos 
detectats entre els diferents paràmetres específics reguladors de la subzona 11e*, d’acord amb 
les consideracions de la part valorativa. 
 
1.2. Pel que fa a la modificació de l’article 167: Cal fer constar que les condicions generals 
d’edificació són les mateixes que apareixen en el quadre que s’adjunta “llevat les 
determinacions específiques fixades a la fitxa del PAU-1 per a la subzona 11e*”. També cal 
corregir en l’article 167 l’errada detectada en la transcripció normativa vigent, i mantenir el 
redactat vigent en tot allò que no és objecte de modificació. 

 
1.3. Pel que fa a la documentació gràfica, cal corregir la delimitació del gàlib edificable en el 
plànol d’ordenació O.03 “paràmetres d’ordenació”, amb coherència amb els paràmetres de 
distància mínima a límits fixats a la normativa urbanística per a les zones 11e i 11e*. 

 
 
En data 26 de gener de 2018, el Sr. Josep Alba Estalella, en representació de Joan 
Alba Estalella, Jordi Font Vila i Lluis Poch Güell (mateixos promotors que van 
sol·licitar en data 26 de setembre de 2016 la tramitació del document de modificació) 
va presentar el document de text refós de la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, que incorpora les 
prescripcions de l’acord de la CTUB de 5 d’octubre de 2017. 
 

2.- Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, en el marc del seu tràmit 
de validació del Text refós que dona compliment a l’acord d’aprovació definitiva de la 
sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 5 d’octubre de 
2017. 

 

3.- Valoració del document de text refós 

El document de Text refós, presentat en data 26 de gener de 2018, incorpora les 
prescripcions de l’acord de la següent  manera: 

 
 

Prescripció 1.1. 
Es revisen i modifiquen els paràmetres d’ordenació previstos per a la clau 11e* 
d’acord amb les consideracions aportades. Es redueixen els valors d’ocupació i 
fondària edificable i s’ajusta la relació entre paràmetres previstos de forma 
coherent amb aquests ajustos. Aquest canvis queden reflectits a la normativa art. 
13. Nou article 169 ter i a les fitxes dels PAU. 
 



 

 

Prescripció 1.2. 
S’ajusta, a l’art. 11 de la normativa del document de modificació, el redactat de 
l’article 169 de la normativa del planejament general, fent constar que les 
condicions generals d’edificació són les mateixes que apareixen en el quadre que 
s’adjunta “llevat les determinacions específiques fixades a la fitxa del PAU-1 per a 
la subzona 11e*” i corregint les errades de transcripció que existien en les 
determinacions que acompanyen al quadre de regulació de la clau. 
 
Prescripció 1.3. 
A la documentació gràfica al plànol O.03 Paràmetres d’ordenació es corregeix la 
delimitació de gàlib edificable d’acord amb els paràmetres establerts i, encara que 
no vinculant al plànol O.05 s’ajusta la imatge indicativa d’ordenació d’acord amb 
els canvis i ajustos inclosos al text refós. 

 

4.- Conclusions 

Tal com queda reflectit al punt anterior, el document de text refós incorpora 
correctament les prescripcions de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
de data 5 d’octubre de 2017. En conseqüència, d’acord amb tot allò expressat en els 
apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic sotasignat informa que el Ple de 
l’Ajuntament pot procedir a la validació del text refós del document Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles. 

Tot el qual s’informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.” 

 
Fonaments de dret 

1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
2.- L'Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local, en 
relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local, el referit acord 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 



 

 

 
ACORD: 

 
"PRIMER. Verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, aprovada definitivament 
per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 5 d’octubre de 
2017, que incorpora el compliment de les prescripcions contingudes en dit acord. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present 
acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, que inclou el text 
de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per duplicat i en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i 
consegüent executivitat." 

 
 
L'aprovació d'aquest punt requereix majoria qualificada.  
 
Es vota la proposta, la qual S'APROVA amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), ERC (4), Cs (1), PP (1), Sra. Carmen Reina, 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 18 vots 

Abstencions: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7  
 

 
11. MEDI AMBIENT. RATIFICAR LA DECLARACIÓ DE CASTELLAR DEL 

VALLÈS DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT AMB RELACIÓ AL CICLE SOSTENIBLE DELS 
ALIMENTS. (Exp. 265/2018-eAJT) 

 
 

Relació de fets  
 
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles 

Cap a la Sostenibilitat des del 7 de juliol de 1997, quan el Ple va aprovar 
l’adhesió en aquest organisme de la Diputació de Barcelona. 
 

2. Els municipis adherits a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona han protagonitzat durant molts anys un treball intens i 
lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori i sovint s’han constituït en 
referent internacional. 
 

3. Cada any, en el marc de l’Assemblea de la Xarxa, els membres aproven una 
declaració amb un contingut relacionat amb la finalitat de la Xarxa, que és 
l’impuls a les polítiques municipals de sostenibilitat, en tots els seus aspectes, i 
vinculades també a les temàtiques actuals en matèria d’ecologia, economia i 
equitat. 
 

4. Enguany, declaració proposada i aprovada per la Xarxa s’anomena “Per un cicle 
sostenible dels aliments. Del malbaratament a l’aprofitament”, i és una declaració 



 

 

que pretén denunciar el malbaratament alimentari que es produeix diàriament a 
Catalunya a les llars, comerços o restaurants, i alhora conscienciar sobre les 
possibilitats de reaprofitament d’aquests aliments, de la nova concepció de 
l’economia circular on “els aliments no són residus sinó recursos, i les restes 
orgàniques són fertilitzants naturals”. Així mateix, es pretén posar en valor el 
paper dels ens locals sobre productors i consumidors, i l’impuls a experiències 
com els horts socials i l’apoderament comunitari, per a millorar tant els aspectes 
ambientals com els socials a les nostres ciutats. 
 

5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb experiències ja reeixides en aquesta 
temàtica, com els horts urbans i socials, l’Economat, etc., pot assumir aquesta 
declaració, ja que s’alinea perfectament amb les línies estratègiques municipals i 
els plans d’acció de departaments con Medi Ambient, Serveis Socials, 
Convivència i Equitat, Cooperació, etc., podent assumir i impulsar els acords que 
d’ella se’n deriven. 
 

6. En el marc de la 18a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, celebrada el passat 1 de març de 2018, es va aprovar la Declaració 
de Castellar del Vallès “Per un cicle sostenible dels aliments. Del malbaratament 
a l’aprofitament.” L’Ajuntament de Vilanova va votar favorablement a través del 
seu representant polític, el regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient. A 
més, hi van assistir el cap de Servei i diversos tècnics del Departament de Medi 
Ambient. 
 

7. Amb aquesta declaració, els membres de la Xarxa han pres els següents  
 

ACORDS: 
 

� DISSENYAR les polítiques públiques vinculades al cicle dels aliments 
prenent en consideració totes les seves etapes i problemàtiques, 
ambientals i socials. 

 
� PRIORITZAR l’economia circular i el consum responsable i local com a 

primera fase del cicle dels aliments, i prestar suport als productors i al 
comerç local per tal d’afavorir aquestes estratègies. 

 
� PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el 

cicle dels aliments i esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones 
pràctiques als menjadors escolars i als equipaments. 

 
� SUPERAR els plantejaments assistencials, promoure l’apoderament i 

transitar de la prevenció del malbaratament a l’aprofitament alimentari. 
 

� FACILITAR les iniciatives que tanquin el cicle dels aliments i 
l’aprofitament dels residus orgànics a través d’actuacions com 
l’autocompostatge de la matèria orgànica, la recollida selectiva, la 
donació i els espigolaments. 

 



 

 

� IMPULSAR els horts municipals ambientals i socials com a promotors 
de la sostenibilitat, la inclusió social, l’apoderament i la sobirania 
alimentària. 

 
� FOMENTAR les mesures reguladores i fiscals que estiguin al nostre 

abast per assolir els objectius d’aprofitament alimentari i de prevenció 
del malbaratament. 

 
8. La Declaració de Castellar del Vallès insta els ajuntaments que formen part de 

la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat a presentar-la en el Ple 
municipal. 

 
9. Vist l’informe tècnic favorable incorporat a l’expedient. 

  
 
Fonaments de dret 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i 
els articles 66.1 i 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i d’acord amb l’informe tècnic emès al 
respecte, d'acord amb la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. RATIFICAR la Declaració de Castellar del Vallès de data 1 de març de 
2018, aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat per un turisme 
sostenible i compartit. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona." 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 

 
12. MOBILITAT. APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2019. (Exp. 

302/2018-SVI) 
 
Relació de fets 
 
1. Atenent la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la qual 

recull dotze festes laborals a Catalunya durant l’any 2019, que ordena que es 
fixin dues festes locals a proposta dels ajuntaments. 
 



 

 

2. Cada any, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fixa dues festes locals per a la 
ciutat, d’acord amb allò que ordena el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, que coincideixen amb les festivitats de Sant Antoni Abat al mes de 
gener (Festa Major d’hivern) i amb la Mare de Déu de les Neus al mes d’agost 
(Festa Major de la ciutat). 
 

Fonaments de dret 
 
Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local. 
 
D’acord amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que atorga la 
facultat de proposar les festes locals al Ple municipal. 
 
D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Establir com a FESTES LOCALS de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2019 
les següents: 
 

- El dijous 17 de gener de 2019, festivitat de Sant Antoni Abat. 
- El dilluns 5 d’agost de 2019, Mare de Déu de les Neus, Festa Major de la 

ciutat. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
 
TERCER. Publicar aquest acord en el DOGC i en el tauler d’anuncis." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 

 
 

MOCIONS 
 

Grups Municipals de CiU i PSC 
 

 14. MOCIÓ PER UN ACCÉS A L'ESTACIÓ DE RENFE SENSE 
LIMITACIONS. (Exp. 23/2018-eMOC) 

 
Aquesta moció es tracta en primer lloc perquè es fa una intervenció pública.   



 

 

 
Intervé el Sr. FÈLIX SENABRE JUNCOSA, en representació de l'ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL BARRI DE MAR. 
 
ANTECEDENTS: 
 
Vilanova i la Geltrú, ciutat de prop de 67.000 habitants i capital de la comarca del 
Garraf, situada estratègicament entre Barcelona i Tarragona, compta amb una 
estació ferroviària adscrita al servei de Rodalies Catalunya de Renfe. El volum de 
passatgers que transiten diàriament per aquesta estació és molt elevat, calculat en 
més de 10.000 persones. 
 
La ciutat ha estat marcada històricament pel pas del tren, que l’ha dividida en dos 
sectors, diferenciant pronunciadament el sector que anomenem “Baix-a-Mar” –el barri 
de Mar- de la resta del nucli de la població. El fet de no disposar d’un accés de pas 
universal a l’estació ferroviària suposa un greuge per als veïns i veïnes de Mar, que 
representen el 13% del conjunt la població de Vilanova i la Geltrú. 
 
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’estació a aquest sector de la ciutat, l’abril de 2011 
es va signar un conveni de col·laboració entre Renfe Viajeros, S.A. i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que permetia un ús controlat del pas sota la via per part dels 
veïns i veïnes i usuaris de Renfe del barri de Mar. 
 
L’octubre de 2015, Renfe va denunciar el conveni de col·laboració amb la finalitat de 
tancar el pas. Aquest fet es va evitar per la sensibilitat social que desperta aquesta 
qüestió i després d’una intensa negociació entre el govern de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i Renfe. Amb tot, l’accés a l’estació a través del pas soterrat va 
quedar molt restringit únicament a un col·lectiu determinat, deixant-ne exclosos, 
doncs, bona part dels veïns i veïnes del barri.  
 
D’altra banda, el pas subterrani de l’estació de Renfe pateix successius actes 
vandàlics que en comporten el tancament reiterat, fet que perjudica el veïnat amb dret 
a accés. El govern municipal ha reclamat, en múltiples converses amb Renfe, un 
increment de les mesures de seguretat i ha fet propostes, com el trasllat dels controls 
d’accés de l’estació a la sortida del pas, com a mesura dissuasiva de les persones 
autores dels actes vandàlics.  
 
Així mateix, el govern municipal ha demanat formalment a ADIF la construcció d’un 
pas subterrani universal a l’estació ferroviària, tal com en disposen altres municipis de 
característiques similars, entenent que aquesta seria la solució definitiva a la 
problemàtica que generen els actes vandàlics, però sobretot comportaria una 
important millora de la qualitat de vida al conjunt del barri de Mar, garantint una nova 
via de comunicació i afavorint la cohesió entre barris.  
 
Aquesta mateixa demanda ha comptat amb el suport institucional de la Secretaria 
d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’abril de 2016. També es va fer arribar al Congrés dels 
Diputats per ser inclosa en els pressupostos generals de l’Estat de 2016, petició que 
va ser denegada.   



 

 

 
Per altra banda, els veïns i veïnes han fet constar, tant de forma individual com a 
través de les entitats representatives, el seu malestar pel greuge que pateixen. 
Manifestacions que han fet arribar tant a l’Ajuntament de la ciutat, com a Renfe. A 
finals de 2017 s’ha emprès la campanya de protesta “Obrim el pas sota la via del 
carrer Àncora!”, impulsada per les associacions veïnals dels barris de Mar i de la 
Geltrú.  
 
Malgrat tots els arguments exposats, i davant les negatives de Renfe i ADIF a les 
propostes i demandes presentades des de l’Ajuntament, el govern municipal vol 
emplaçar el conjunt de les forces polítiques representades al Consistori a encapçalar 
un front comú per reivindicar les accions i inversions necessàries a la nostra ciutat, 
que permetin disposar d’un pas sense limitacions a l’alçada de l’estació de tren. 
 
Per tot plegat, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a les queixes i 
reivindicacions dels veïns i veïnes dels barris de Mar i de la Geltrú, que han impulsat 
la campanya “Obrim el pas sota la via del carrer Àncora!” 
 
SEGON. Instar Renfe, ADIF i les administracions corresponents, perquè efectuïn les 
accions i inversions necessàries per garantir l’accés a l’estació des del barri de Mar, 
sense limitacions per al conjunt de veïns i veïnes.  
 
TERCER. Traslladar el contingut d’aquesta moció a la conselleria competent de la 
Generalitat de Catalunya, a Renfe Rodalies, al Ministerio de Fomento i a ADIF." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 
 

Grups Municipals d'ERC, SOM VNG, CUP, CIU i PSC, i  
Sra. Ariadna Llorens, Sr. David Montes i Sra. Carmen Reina, regidors no adscrits 
 

 15. MOCIÓ PER FER ACCESSIBLE UNIVERSALMENT EL PAS SOTA LA 
VIA DEL CARRER DE L'ÀNCORA, ESPECIALMENT PER ALS 
USUARIS DE RENFE. (Exp. 26/2018-eMOC) 

 
El pas sota la via del carrer Àncora que enllaça aquest carrer amb la plaça d'Eduard 
Maristany comunica dos barris, el del  barri de Mar i el de la Geltrú. A la part del barri 
de Mar que dóna servei a aquest pas hi ha equipaments essencials, com ara la llar 
d’infants pública El Gavot, l’escola l’Arjau, l’IES Baix a Mar, l’escola Oficial d’Idiomes i 
d’altres, també importants, com són el Museu del Far i la Platja del Far (ara sense 
aparcament). Per la part de la Geltrú hi ha el Museu del Ferrocarril i la zona molt 



 

 

poblada de l’antic camp de futbol i la rambla de Sant Jordi; però, especialment, 
l’accés a les andanes i a l’estació de RENFE. 
 
Durant un temps va estar obert sense cap impediment a tothom i es feia servir com a 
zona de pas habitual. Després es va tancar i es va restringir el pas als usuaris del 
tren, a alguns usuaris dels equipaments citats i a persones amb minusvalidesa, amb 
uns criteris cada cop més restrictius i, això sí, després de complicats passos 
administratius per aconseguir una tarja de durada limitada.  
 
En els darrers anys, aquest pas ha estat molt més tancat que no pas obert per la 
deixadesa de RENFE/ADIF, que sembla que vulgui que la gent se n’oblidi i 
l’abandoni. Però no té en compte que és un pas enormement necessari. Argumenten 
tres raons: 
 

a) Que no és necessari, doncs ja hi ha el del c/ Llibertat. 
b) Que els brètols trenquen les màquines. 
c) Que obrir el pas facilitaria la gent a agafar el tren sense pagar i els no usuaris 

del tren podrien posar en risc la seva integritat en el trajecte cap a la plaça 
d'Eduard Maristany per l’estació. 
 

Del primer punt dir que només cal mirar el mapa de Vilanova per veure l’absurd 
d’aquest raonament. Deixant de banda que els equipaments estan al cantó de Llevant 
i el pas del c/ Llibertat està al cantó de ponent de la zona, s’ha de dir que des del 
començament del pas pel cantó de mar a les andanes hi ha uns 50 metres i fins a la 
plaça d'Eduard Maristany uns 150 m. En canvi, des del mateix punt a la plaça 
passant pel carrer de la Llibertat hi ha uns 700 m i fins a les andanes uns 780. 
Multipliqueu per dues o quatre vegades i veureu la gràcia que fa trobar el pas tancat. 
 
A més, el pàrquing del carrer de l'Àncora, utilitzat bàsicament per usuaris de RENFE,  
està just a l’entrada del pas, cosa molt ben pensada... si està obert. 
 
I per acabar-ho d’adobar, RENFE/ADIF va instal·lar un semàfor per indicar a  
distància si el pas està obert o no, cosa que per si mateixa ja indica la de vegades 
que està tancat i el maldecap que suposa anar fins allà per adonar-te que no hi pots 
passar. Doncs bé, moltes vegades indica el contrari de la realitat! 
 
Del segon punt indicar que, si bé és cert que hi ha brètols que ho trenquen, 
preguntant als usuaris, per la pròpia experiència i per les observacions “in situ” 
mentre recollíem signatures, hem observat que el tema de les bretolades no deu ser 
el principal motiu del tancament,  sinó les repetides fallades de les màquines, tant les 
de venda de bitllets com les dels torns amb bitllet de RENFE o passi de l’Ajuntament. 
També, a vegades, la porta metàl·lica s’espatlla i no són pas bretolades. Una altra 
cosa és que pot haver-hi algú que, al veure que hi ha la màquina espatllada i RENFE 
no obre el pas i els obliga a donar el tomb, l’emprenguin amb les maquinetes dels 
torns. 
 
RENFE/ADIF es pren tot el temps del món a arreglar el desperfecte. 
 



 

 

I tercer punt. Una de les preguntes que ens fem és la utilitat de tenir els torns. Molta 
gent es continua colant saltant les tanques metàl·liques del voltant de les vies o 
utilitzant altres argúcies. Moltes estacions de la R2 no tenen torns, entre elles 
Tarragona, Barcelona Estació de França, Torredembarra, etc. És que a Vilanova hem 
de ser castigats per alguna raó? És que ens castiguen per ser una de les estacions 
de Catalunya més utilitzades i, per tant, més rendibles? Amb bona voluntat es podrien 
haver portat a terme algunes de les solucions proposades perquè, per posar-hi 
pegues, tothom en sabem, però els ciutadans volem solucions.  
 
Amb el tema de la seguretat es poden dir moltes coses, però n’esmentem només 
dues: quan el pas era lliure no recordem que hi hagués hagut cap problema i, la 
segona i important, si es manté la porta del carrer de l'Àncora tancada i algun dia hi 
ha algun problema o emergència a les andanes que la gent hagi de sortir corrents, es 
pot donar el cas que molts optin per anar cap a mar (perquè està més a prop d’allà on 
ells són o perquè la causa del problema ve de l’altra banda) i es trobin amb el 
col·lapse sota el túnel estampats contra el pas tancat.  
 
Arribats aquí ens preguntem: L’Ajuntament no ho ha pogut solventar? L’Ajuntament, 
per boca de la Sra. alcaldessa, diu que ja ha fet tot el que podia fer i que ja no sap 
què més fer. Ens promet que la Generalitat té previst fer un nou pas des del carrer de 
l'Àncora fins a la plaça d'Eduard Maristany, obviant les instal·lacions d’ADIF/RENFE, 
però no sap ni quan ho farà, ni si tindrà diners. Per tant, no val. També pensem que si 
ja hi ha un pas, per què gastar diners dels ciutadans per fer-ne un altre? Per tant, 
repetim, no val. És cert que hem vist algunes respostes de directius de RENFE que 
despatxen el tema amb l’Ajuntament com si renyessin a canalla, obviant, totalment, 
que són un servei púbic, que els seus clients són menystinguts i que el seu 
establiment separa físicament zones poblades i la seva obligació és fer tot el possible 
per ajudar a minimitzar el problema. 
 
Ara bé, l’Ajuntament ha fet molt poca cosa, segons el nostre parer, i us en donarem 
una mostra. Vam entrar el 17 de novembre dues instàncies demanant una informació 
que enteníem que l’Ajuntament havia de tenir per a poder negociar amb RENFE. En 
una d’elles hi havia onze preguntes del tipus: quanta gent passa per l’estació de 
Vilanova? Quins ingressos representen per a RENFE? Com està posicionada 
aquesta estació respecte a d’altres? Quanta gent passa pel pas sota via del carrer de 
l'Àncora en una situació “normal”? Quantes hores hi ha vigilància i quantes no i per 
què si sempre hi ha vigilància es continuen fent bretolades?, etc. 
 
En l’altra instància es feien quatre preguntes més del tipus policial: de mesures, 
resultats, càmeres, etc. 
 
El 8 de febrer, gairebé tres mesos més tard, després de reclamar-ho, l’Ajuntament 
comunica a tothom que ja han contestat les instàncies. Sabeu què entenen per 
contestades? Doncs la primera dient que han demanat aquesta informació a RENFE i 
l’altra que ells no saben res! Ens preguntem doncs com han pogut negociar amb 
RENFE, amb quines bases? 
 
Des de l’AV del Barri de Mar hem fet una campanya de recollida de signatures perquè 
la gent està molt indignada per la situació descrita. Creiem que l’èxit ha estat notable, 



 

 

no només per la quantitat, més de 1800, sinó pels comentaris rebuts de les persones 
que han signat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Iniciar, de nou, les converses que calgui amb RENFE/ADIF, tenint abans 
les dades necessàries per fer-ho, incloent-hi el seguiment de totes les vegades que 
han tancat el pas:  motiu, visionat de les càmeres i resultat de les actuacions policials 
en cas de denúncia i no acceptant tan ràpidament un no per resposta. 
 
SEGON. Demanar a l’Alcaldessa que trameti la petició de l'AV del Barri de Mar, 
acompanyada del plec de signatures al Ministre de Foment i a la Direcció General de 
RENFE i a la d’ADIF. 
 
TERCER. Aquest Ple de l'Ajuntament es posiciona a favor de l’obertura continuada i 
lliure per a tota la ciutadania de Vilanova i la Geltrú, i especialment per als usuaris de 
RENFE, però no únicament, abans de l’estiu del 2018, evitant així el risc d’accidents 
per aglomeracions en cas de pànic. 
 
QUART. Exigir a RENFE/ADIF l’obertura dels lavabos públics a l’estació." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 

 
Grup Municipal del PSC 

 
22. MOCIÓ PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB 

MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS. (Exp. 32/2018-eMOC) 

 
En aquest punt hi ha la intervenció pública de la Sra. CAROLINA ORRIOLS MAS, en 
representació de la UGT. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de 
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%). 
 
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de 
pensions.  Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en perill 
la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits 
constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es desvincula del 
poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en 



 

 

funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu 
empobriment.  I tot això ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i 
trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo.  Amb aquestes polítiques el 
PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del Sistema 
Públic de Seguretat Social.  
 
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder 
adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat 
serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia 
en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui 
proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança 
gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser 
protegits pel sistema. 
 
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de 
la Seguretat Social a un espoli permanent. 
 
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha 
passat de disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095 
milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del 
préstec de 10.192 milions d'euros de l'Estat a la Seguretat Social, contingut en la Llei 
de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.  A això cal afegir les quantitats 
retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys.  
En definitiva, s'han necessitat fons per import de 93.251 milions d'euros addicionals a 
les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012-
2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc de plantejar 
mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el Diàleg Social, ha decidit seguir 
endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros. 
 
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat 
Social duta a terme pels governs socialistes el 1989, i recollit posteriorment com una 
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les 
majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023.  Si no hagués 
estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves 
aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat.  En canvi, de seguir amb 
aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida 
l'any 2018.  És a dir, s'esgotarà 10 anys abans del previst. 
 
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i, en 
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i 
especialment, de les pensions futures.  Per això és imprescindible adoptar mesures 
que donin estabilitat al sistema. 
 
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social 
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la 
Carta Magna que proposem.  Per a això plantegem mesures destinades a garantir el 
futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; 
aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de 



 

 

qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec 
dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn. 
 
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de 
pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els 
ingressos del sistema. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, aquest Ple de l'Ajuntament insta el govern espanyol 
a: 
 
1. Tornar al consens del 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de 

la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, 
de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de 
l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. 

 
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les 

mateixes d'acord amb l'IPC. 
 
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que 

reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort 
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019. 

 
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals 

de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses 
següents, entre d'altres: 

a)  Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, 
etc.).  Si es considera necessari mantenir-ne alguna, hauria de ser per la 
via de bonificacions i a càrrec dels PGE. 

b)  Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat 
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes públics. 

 
5. Incrementar els ingressos del sistema: 

a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres 
mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a 
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a 
equilibrar dins el sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la 
banca i a les transaccions financeres.  Pensem que si tota la societat 
espanyola ha contribuït al rescat de les empreses financeres, aquest 
impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions. 

b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat 
Social. 

 
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons de 

Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de 
límits a la disposició de fons amb caràcter anual. 

 



 

 

7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa 
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les 
dones (dèficit de gènere): 

a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa salarial i, 
per tant, de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes. 

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011, 
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin 
una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, 
mesura que afecta de manera majoritària les dones. 

 
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari", un 

concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i 
d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals 
dels anys 40 del segle XXI. 

 
9. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, 

al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a l'Associació Catalana de Municipis, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent gran del 
municipi. 

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

Vots a favor:     CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 23 
vots 

Vot en contra: PP  = 1 vot 
Abstenció: Cs = 1 vot 

 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

  13. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ELABORAR UN CENS DE SOLARS 
SENSE EDIFICAR I D'EDIFICIS RUÏNOSOS A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (Exp. 11/2018-eMOC) 

 
Atès que actualment a Vilanova i la Geltrú tenim solars sense edificar que, en 
ocasions, són objecte d’usos inapropiats com a abocador incontrolat de deixalles, 
acumulació de materials o proliferació de rosegadors. 
 
Atès que alguns solars presenten un estat d’abandonament, amb falta de neteja, que 
poden suposar un focus insalubre dins de la ciutat. En ocasions, també, determinats 
propietaris, per diverses raons, no compleixen les seves obligacions i l’Ajuntament 
ha d’actuar fent requeriments o actuant d’ofici mitjançant procediment d’execució 
subsidiària. 
 
Atès que la declaració de l'incompliment de l'obligació d'edificar correspon als 
ajuntaments, d'acord amb el que sigui establert per reglament. 



 

 

 
Atès que l’administració local ha de tenir una actitud proactiva davant d’aquestes 
situacions, perquè així és possible incrementar la bona imatge de la ciutat, evitar 
costos i procediments administratius i donar un ús provisional nou i adequat 
destinat a un servei comunitari. 
 
Atès que és necessari mantenir un procediment sistemàtic i constant per tal 
d’actuar sobre aquests espais i solucionar els focus poc salubres i amb problemes de 
neteja. 
 
Atès que s’han fet propostes de reutilització dels solars buits de l’Eixample de Mar, al 
novembre de 2016, en el transcurs de la 4a Assemblea Municipal Oberta. 
 
Atès que la Llei d’urbanisme, en el seu article 177, preveu la creació d’un registre 
municipal de solars sense edificar que té per objecte la inscripció de les declaracions 
d'incompliment de l'obligació d'edificar referides a solars concrets. 
 
Atès que aquest registre és públic, i tothom pot obtenir certificats de les inscripcions 
que hi constin, això implica millorar la transparència de la gestió de l’Ajuntament. 
 
Atès que es poden registrar els solars que no hagin complert els terminis d’edificació 
fixats, edificis on s’hagin incomplert ordres d’execució d’obres dirigides al 
compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació. 
 
Atès que també són subjecte de registre els edificis objecte d’un expedient de ruïna 
derivat d’un incompliment del deure de conservació i rehabilitació, una vegada han 
passat dos anys sense que el propietari els substitueixi o rehabiliti, amb l’objectiu 
últim d’augmentar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, per destinar a la política 
d’habitatge municipal. 
 
Atès que segons l’Ordenança municipal sobre neteja de la via pública de Vilanova i la 
Geltrú, els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures 
d'escombraries i residus, i en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i 
ornat públic. 
 
Atès que els registres municipals de solars sense edificar incentiven l’edificació dels 
solars i la realització d’obres de manteniment, conservació i rehabilitació en els 
terminis establerts; incrementen el patrimoni municipal de sòl i habitatge, eviten la 
retenció especulativa de solars i possibiliten la renovació i la consolidació del sòl 
urbà. 
 
Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Vilanova i la Geltrú adopti el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Elaborar el cens de solars sense edificar i d’edificis ruïnosos a Vilanova 
i la Geltrú, a l’empara de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 



 

 

 
SEGON. Incloure les següents característiques i informació en el següent cens 
referenciat: 
 
• Situació, nom del carrer o plaça i número corresponent i, si escau, nom de la 

finca. 
• Nom, cognoms i domicili de la persona o persones propietàries. 
• Dades del Registre de la propietat, quant a descripció, número de finca, tom, 

llibre, full, número d’inscripció, càrregues, gravàmens, situacions jurídiques 
inscrites al Registre de la propietat i circumstàncies personals de llurs titulars. 

• Edificacions existents, no descrites en la inscripció registral i usos constatats. 
• Referència cadastral de la finca. 
• Llindars actualitzats de la finca, per referència a carrers, places o vies o bé a 

d’altres finques confrontants. 
• Qualificació urbanística de la finca. 
• Condicions de la llicència municipal existent. Renovacions que s’hagin fet, etc. 
• El valor de la finca, una vegada determinat i/o actualitzat. 
• Altres que els serveis tècnics considerin oportunes. 
 
TERCER. Explorar amb els propietaris dels solars sense edificar la possibilitat de 
donar-los un ús comunitari, tot acordant la redacció d’un conveni marc, o figures 
anàlogues, que permetin una regulació de la cessió a precari per a usos 
comunitaris, tot cercant un aprofitament social comú dels solars no edificats 
(aparcaments o zones d’esbarjo)." 
 
 
Es deixa sobre la taula. 
 

 
Grup Municipal de Cs 

 
16. MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL RECICLATGE EN EL NOSTRE 

MUNICIPI. (Exp. 24/2018-eMOC) 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa l’Ordenança Municipal de mesures per fomentar el civisme i la convivència a 
Vilanova i la Geltrú, aprovada al Ple del 7 d’abril de 2014. 
 
De conformitat amb l'art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, pel qual es publica íntegrament l'Ordenança de mesures per fomentar el 
civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, aprovada definitivament per acord 
plenari de data 19 de gener de 2015. 
 
On s’exposa: 
 



 

 

"Títol II - Normes de conducta a l'espai públic i a l'espai privat quan tenen incidència 
sobre l'espai públic o afecten a les relacions de veïnatge. Sancions i intervencions 
específiques.  
 
Secció 2a - Neteja i recollida selectiva de residus. 
 
Article 25. Recollida Selectiva. Normes de conducta. 
 
 1. Els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú tenen la responsabilitat de 
dipositar els residus que generin dins els contenidors, procurant que aquests siguin 
els més propers als seus domicilis. Si l'esmentat contenidor es trobés totalment 
saturat, la ciutadania té la responsabilitat de dipositar els seus residus dins del 
corresponent contenidor buit més proper. No és permès abandonar cap tipus de 
residu al voltant dels contenidors. 
 
3. No es podran barrejar els residus reciclables (vidre, paper, envasos lleugers 
de plàstic i metàl·lics) amb els no reciclables o de rebuig. Els residus s'hauran 
de distribuir de la següent manera:  
 

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

 
b)  Els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, seran dipositats en els 

contenidors identificats amb color verd (sense bosses de plàstic). 
 
c) Els envasos de plàstic i metall, buits, seran dipositats dins els 

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

color marró.  
 
e)  La resta de residus, assimilats a domèstics, no reciclables, s'hauran de 

dipositar al contenidor de rebuig, identificat amb color gris." 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  

 
ACORD: 

 
"PRIMER. Instar el Govern Municipal a que adopti les mesures necessàries perquè 
en els establiments d'hostaleria d'autoservei de menjar ràpid, en els quals el client 
llença directament els residus a les escombraries, es garanteixi la instal·lació dels 
diferents dipòsits per possibilitar la recollida selectiva. 
 
SEGON. Que en aquests establiments s'informi en cartells informatius sobre on s'ha 
de dipositar cada residu, de manera que l’entenguin adults i nens." 
 
 
 



 

 

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

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), Cs (1), PP (1), Sra. Carmen Reina, Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 14 vots 

Abstencions: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 

 
17. MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D'ACTIVITATS EN EL MARC DE 

L'ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL 2018. (Exp. 25/2018-
eMOC) 

 
 

Es retira aquest punt de l'ordre del dia. 
 

Carmen Reina, regidora no adscrita 

18. MOCIÓ PER REPLANTEJAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES 
I VOLUMINOSOS A VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 28/2018-eMOC) 

 
A Vilanova i la Geltrú, disposem d'un pla de mesures per fomentar el civisme i la 
convivència, disposem d'uns agents cívics que duen a terme tasques de 
sensibilització, donant a conèixer la normativa municipal en aquesta matèria, a més 
d'haver intensificat la vigilància del compliment de l'ordenança de civisme amb la 
voluntat d'aconseguir una ciutat més neta i tolerant, ja que la preocupació entre la 
ciutadania per la cura de l'espai públic i la convivència és molt alta, de manera que 
revertir els comportaments incívics i insolidaris és una prioritat. 
 
L'actual sistema de recollida de mobles, matalassos, estris vells i voluminosos no està 
donant un resultat òptim a la nostra ciutat, ja que és habitual trobar qualsevol dia de 
la setmana tot tipus d'aquesta classe d'objectes tirats al costat dels contenidors 
d'escombraries, no és un problema nou al nostre municipi. Sembla ser que encara no 
s'ha trobat un sistema eficaç que minimitzi aquestes pràctiques poc respectuoses 
amb l'entorn. 
 
Si bé és cert que l'Ajuntament permet concertar la recollida de mobles, voluminosos i 
roba a través d'un servei gratuït després de rebre al telèfon 900.102.630 els avisos 
dels ciutadans, això no és suficient. La situació actual d'aquest millorable sistema de 
recollida no està pensat per afrontar l'incivisme i provoca danys a la imatge de la 
ciutat, increment de la percepció d'inseguretat, augment de la imatge de 
deteriorament i deixadesa d'alguns barris i riscos per als nostres veïns, especialment 
per als més vulnerables. 
 
Aquests fets no només contribueixen a la imatge de deteriorament de Vilanova i la 
Geltrú en alguns barris, sinó que a més comporten problemes molt més grans en el 
curt termini. Els mobles i matalassos al costat dels contenidors suposen un obstacle 
difícil de superar per a gent gran i un risc en tant que poden provocar des de 
caigudes fins a petits incendis. 
 



 

 

Convé, per tant, iniciar un procés de reflexió que identifiqui els elements que estan 
fallant. En aquest sentit, alguns són evidents: falta de coneixement i conscienciació 
sobre el servei de recollida municipal, no existència d'un dia fix quinzenal o mensual 
de recollida que facilitaria a molts veïns i veïnes una via reglada per desfer-se de 
mobles, matalassos, electrodomèstics, etc., com en altres ciutats, i excessiu temps de 
reacció dels serveis municipals per apartar els mobles i altres de la via pública. 
 
Un servei municipal correctament publicitat i reglat, on especifiqui la sanció establerta 
en les ordenances en cas d'incompliment, reforçaria els hàbits de reciclatge, 
minimitzaria aquesta problemàtica i facilitaria la reutilització i una millor gestió 
d'aquests residus a la deixalleria. 
 
Perquè és el nostre deure, com a ciutadans, prendre consciència de la importància de 
saber dipositar aquests útils en el lloc correcte, i perquè és el deure de l'ajuntament 
prendre les mesures necessàries per oferir un servei òptim, aquest Ple de 
l'Ajuntament aprova el següent 

ACORD: 
 
"PRIMER. Instar el Govern Municipal a estudiar una modificació de l'actual sistema 
de recollida de mobles i estris, de manera que es pugui implantar un dia fix quinzenal 
o mensual en el qual, a més del circuit planificat segons demanda, es recorri tota la 
ciutat per recollir mobles i altres estris vells. 
 
SEGON. Instar el Govern Municipal per a la implantació de cartells a les zones dels 
contenidors, en els quals s'indiqui el telèfon d'informació al qual es pot trucar per a la 
recollida gratuïta de restes de poda, trastos i estris vells (900.102.630), així com el 
tipus de sanció corresponent, tipificat en les ordenances als que siguin assenyalats 
¨in fraganti¨ per la Policia Local en el desenvolupament de pràctiques poc 
respectuoses amb l'entorn i amb els valors de convivència i civisme. 
 
TERCER. Traslladar aquest acords a les Associacions de Veïns i als mitjans de 
comunicació." 
 



 

 

 
 

 



 

 

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

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes = 13 vots 

Abstencions: CUP (5), ERC (4), Cs (1) i SOM VNG (2) = 12 vots 
 
 

Grups Municipals d'ERC i CiU 
 

19. MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL 
RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA 
ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.  (Exp. 
29/2018-eMOC) 

 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern 
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més 
bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar 
la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims 
representants públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i 
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i 
l’exili de Marta Rovira, tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país 
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President 
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la 
comunitat internacional. 
 
Un divendres negre, no només per al poble català sinó també per al poble espanyol, 
on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i 
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com 
a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem 
per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi 
haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: 
sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, 
del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el 
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 



 

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, 
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, 
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, 
Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens 
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels 
ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa 
de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON. Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels 
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART. Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ. Instem a totes les entitats de Vilanova i la Geltrú a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ. Atenent la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del 
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència”, que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i 
els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 



 

 

així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció." 
 

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

Vots a favor:     CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes = 17 vots 

Vots en contra: Cs (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 3 vots 
Abstencions: PSC = 5 vots 

 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 20. MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS WIFI PÚBLICS I 
GRATUÏTS A PARCS DE LA CIUTAT. (Exp. 30/2018-eMOC) 

 
 
Es retira aquest punt de l'ordre del dia. 
 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
21. MOCIÓ EN CONTRA DE LES IDENTIFICACIONS PER PERFIL ÈTNIC I 

D'ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA CAMPANYA "PAREU DE PARAR-
ME". (Exp. 31/2018-eMOC) 

 
El “perfil ètnic” és un criteri normalitzat en moltes identificacions o controls, en què es 
demana la documentació a persones seleccionant-les pel seu aspecte físic; pel que 
semblen, i no pel que han fet. Aquests controls es donen de forma generalitzada i 
amb total impunitat, tant en espais públics com privats freqüentats per persones amb 
trets físics identificats com a diversos per la població majoritària. 
 
La perfilació ètnica és il·legal. L'ordenament jurídic de l’Estat espanyol prohibeix les 
identificacions discriminatòries. Tot i això, el TC espanyol és l'únic d'Europa que ha 
justificat públicament les identificacions per color de pell o altres supòsits ètnics quan 
es produeixen en el marc del control migratori, assumint, implícitament, la idea falsa 
que la població de l’Estat és blanca. 
 
És opaca. Malgrat es practiquin a plena llum del dia, no es publiquen dades oficials 
del nombre d'identificacions que es duen a terme en el marc del control migratori. Pel 
que fa a la prevenció del delicte, sabem el nombre total d'identificacions realitzades 
pels cossos de seguretat estatals, però desconeixem tant la motivació com el resultat. 
 
És sistemàtica. No es tracta de fets aïllats que depenguin de l'actitud d'un funcionari 
en concret, sinó d'una “pràctica persistent i generalitzada de control identitari”, en 
paraules del Relator Especial de l'ONU. 
 
És inefectiva. L'ús d'estereotips ètnics en lloc d'una sospita raonada disminueix 



 

 

l'eficàcia de la tasca policial i juga en contra de la seguretat ciutadana, ja que els 
col·lectius afectats passen a desconfiar de les institucions i a no col·laborar-hi. 
 
És discriminatòria. Genera una frontera invisible tanques endins, sota la qual es 
paren les persones pel que són o semblen ser i no pel que han fet o semblen haver 
fet. 
 
És criminalitzadora. Normalitza el control policial d'uns grups específics, recrea una 
sensació d'inseguretat i vincula l'aparença física no occidental amb l'incompliment de 
la norma. 
 
Atès que a principis d’any, el Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg 
(TEDH) va admetre a tràmit una demanda contra l'Estat espanyol per una 
identificació policial per perfil ètnic, és a dir, basada exclusivament en el color de la 
pell de la persona. Això s’aconseguí gràcies al suport de SOS Racisme Catalunya i 
Open Society Justice Initiative, que van donar a Zeshan Muhammad, veí de Santa 
Coloma de Gramenet, que tirà endavant aquest litigi estratègic no només perquè es 
reconegués la violació dels seus drets i per obtenir reparació, sinó també per posar fi 
a aquesta pràctica policial discriminatòria que pateix una part de la població: totes 
aquelles persones no blanques. 
 
Atès que el 2001, el Tribunal Constitucional ja es va enfrontar a una denúncia similar 
presentada per Rosalind Williams i va sentenciar que era legítim i legal identificar 
persones no blanques, ja que “el normal és que les persones de nacionalitat 
espanyola siguin blanques”. No obstant això, el TC no va aprofitar l’oportunitat 
històrica que li va donar el cas del jove Zeshan per dictar una sentència que, en 
compliment amb el mandat de l’ONU, establís que el perfil ètnic és il·legal per 
constituir una discriminació racista. 
 
Atès que les associacions que donen suport legal a Zeshan Muhammad en la seva 
denúncia veuen en el TEDH una esperança per eradicar aquesta pràctica policial tan 
estesa, que discrimina i criminalitza les seves víctimes. En paral·lel, la campanya 
«Pareu de parar-me. L’aparença no és motiu», impulsada per SOS Racisme 
Catalunya, juntament amb una plataforma d’entitats1 i amb el suport d’Open Society 
Foundations, pretén reforçar el litigi estratègic i aconseguir compromisos polítics clars 
que transformin l’escenari actual. 
 
Atès que sota la legislació actual les víctimes d’aquestes pràctiques policials 
discriminatòries no tenen manera de denunciar. Les disposicions dissuasives de la 
Llei de Seguretat Ciutadana han acabat imposant l’autocensura, fomentant que no 
acostumin a denunciar els actes discriminatoris, amb la qual cosa no s’investiguen, 
no es jutja els perpetradors ni obtenen reparació les víctimes. 

                                                 
1  Fins al moment hi participen: SOS Racisme Catalunya, Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), SOS 
Racismo Madrid, Rights International Spain (RIS), Forn de Teatre Pa' Tothom, KaliZor, Federació d'Associacions 
Gitanes de Catalunya (FAGIC), Fundación Secretariado Gitano, Associació Catalana de Residents Senegalesos 
(ACRS), Joventut Multicultural Musulmana (JMM), Musulmans Contra la Islamofòbia (MCI), Associació de Mares 
Blanques amb fills i filles Negres (AMBHIN), Associació Diàlegs de Dona, Mujeres Pa'lante, Colectivo 
Latinoamericanos, Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Centre IRÍDIA, Colectivo Afrofeminista, SOS Racismo 
Aragón. Més de 100 entitats ja han signat el manifest. 



 

 

 
És per tots aquests motius que aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú condemna els controls d’identitat per 
perfil ètnic, que són l’element més bàsic del racisme institucional. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereix al Manifest “Identificacions 
per perfil ètnic” de la campanya impulsada per la plataforma “Pareu de parar-me. 
L’aparença no és motiu”.  
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no 
adscrits). 
 
 

23. MOCIÓ DE SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA. (Exp. 33/2018-eMOC)  

 
La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de 
tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta 
aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió 
Promotora de la Renda Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i 
partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut 
d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i 
unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur 
autonomia i participació activa en la societat. 
 
La Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a 
aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han 
informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i 
l'assistent virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines de 
Treball i les oficines d'Afers Socials i Famílies. 
 
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel 
mateix departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat cita 
prèvia per tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses.  S'han 
obert 36.000 expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5'3% dels 
expedients).  Per tant, podem afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000 
persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui 
resolt. 
 
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del 
sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a 
Catalunya tingui ingressos per sota de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya 



 

 

(IRSC).  Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per 
poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més 
d'altres requisits recollits en la Llei.  La manca de celeritat en la seva tramitació 
perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies. 
 
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'Inserció han 
passat a cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria dels 
nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017, estan 
encara l'espera de resolució. 
 
La tramitació de l'accés a aquest nou dret subjectiu per part del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita 
prèvia tot i haver-la demanat fa mesos, els programes informàtics no estaven 
suficientment testats i validats i la seva implantació ha estat desigual al conjunt 
d'organismes implicats en la tramitació.  S'ha fet una distribució poc efectiva dels 
professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una 
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/ores.  Es realitzen requeriments de 
documentació ja presentada que provoquen un allargament dels terminis. Es detecten 
resolucions denegatòries poc o vagament motivades i problemes en l'admissió com a 
perceptors de la renda garantida a persones sense sostre.  Aquests casos, junt amb 
d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els terminis que fixa la Llei per a 
la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a la disposició transitòria segona.  
L'única opció de reclamació de les famílies afectades és interposar un recurs d'alçada 
davant la pròpia Administració. 
 
Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei Català 
d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca 
d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries.  Els plans d'inserció 
laboral encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests 
col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació, 
ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el desplegament 
reglamentari de la llei. 
 
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la 
Generalitat de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la prestació, 
tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies a les entitats que formaran part de la Comissió de Govern de la renda 
garantida de ciutadania.  Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima 
d'Inserció han cobrat la nova renda sense problemes, mentre que els nous 
beneficiaris no l'han cobrat per manca de resolució i execució dels nous expedients. 
 
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies d'una llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els partits 
polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que reconeix 
un dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per fer-la eficaç i 
efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei com els 
terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les responsables 
del Departament.  Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui donen resposta 
efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als beneficiaris/àries potencials de 



 

 

la renda garantida de ciutadania. 
 
Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb 
representants de diversos ajuntaments de Catalunya, han reclamat al Síndic de 
Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda garantida des del 15 
de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot l'assessorament necessari a 
aquells/elles que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per 
part de l'administració. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. El Ple d'aquest Ajuntament vol expressar el seu suport a la Llei 14/2017, 
de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la Generalitat de 
Catalunya el seu correcte desplegament. 
 
SEGON.  Instar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya a: 
 
a) Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de 

ciutadania, informant l'interessat/ada d'aquelles oficines amb llista d'espera més 
curta. 

 
b)  Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la 

Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i 
l'Autoempresa per a aquesta finalitat. 

 
c)  Informar les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient dins dels 

terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per a aquells expedients 
que finalment quedin rebutjats, especialment en casos de menors, persones amb 
dependència i dones víctimes de violència masclista. 

 
d)  Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d'espera. 
 
e)  Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de 

reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per a aquells beneficiaris/àries 
que hagin vist vulnerats els seus drets amb relació a la Llei. 

 
f)  Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de qualitat 

a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis Socials Bàsics. 
 
g)  Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi siguin 

presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, 
les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de Catalunya, dels 
Serveis Socials i dels ajuntaments o Consells Comarcals. 

 
h)  Iniciar el desplegament del Decret regulador del Reglament que desenvolupa la 

renda garantida de ciutadania. 



 

 

 
i)  Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones 

beneficiàries de la renda garantida. 
 
j)  Realitzar un exercici de transparència en la gestió i informar-ne en temps i forma 

tant a la Comissió promotora de la RGC com a les entitats municipalistes i els 
municipis, fent públiques les dades i l'estat de situació, del desplegament de la 
Renda Garantida de Ciutadania. 

 
TERCER. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i a la Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:     PSC (5), Cs (1), SOM VNG (2), PP (1), Sra. Carmen Reina, 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 12 vots 

Abstencions: CiU (4), CUP (5) i ERC (4) = 13 vots 
 

 
URGÈNCIA 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
24.  MOCIÓ D'URGÈNCIA EN SUPORT ALS COMITÈS DE DEFENSA DE 

LA REPÚBLICA. (Exp. 34/2018-eMOC) 
 

Des que el 27 d’octubre de 2017 es proclamà al Parlament de Catalunya la República 
Catalana, els Comitès de Defensa de la República s’han erigit l’avantguarda de la 
defensa  de la República al carrer. No han renunciat ni s’han deixat condicionar per la 
intervenció dels poders de l’Estat via Article 155 de la Constitució espanyola en cap 
moment. Potser per aquest motiu, la maquinària repressiva de l’Estat espanyol ha 
posat el seu focus dissenyant una campanya de criminalització que compta amb la 
complicitat dels mitjans de comunicació del règim per difondre mentides i crear un 
nou relat que posi els CDR en l’epicentre de la persecució política, policial i judicial. 
 
Les detencions de la Guàrdia Civil relacionades amb les accions no violentes 
d’aixecament de barreres als peatges durant la Setmana Santa a instància de 
l’Audiència Nacional després que la fiscalia de l’Estat hagi presentat una denúncia 
per suposats delictes de desordre públic, terrorisme o rebel·lió, serveixen per 
constatar que els poders de l’Estat volen crear un enemic per aïllar-lo i aplicar-li 
normes desproporcionades que s’escapen de la legalitat.  
 
La rovellada arquitectura del règim de 1978 té por de tota dissidència i mostra el seu 
temor amb total ferocitat, atacant l’existència d’un poble que s’organitza i empra el 
pacifisme i la imaginació per transformar el país i, si s’escau, també per aturar-lo. 
Envers la unicitat dels poders de l’estat, la manipulació periodística i la violència 
policial trobem a cada municipi un poble que s’articula des de baix, transversalment i 
de manera horitzontal. 



 

 

 
La classe treballadora, plural i diversa, també se sap articular i s’organitza per 
construir República des de l’acció no-violenta per molt que es vulgui imposar un nou 
marc mental d’insurrecció violenta, com han intentat insinuar de manera vergonyant 
dirigents del PSOE/PSC com Salvador Illa o José Luís Ábalos, en què Catalunya 
pugui esdevenir sobre el paper tacat de mentides un lloc inhabitable.  
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Condemnar els intents de criminalització dels aparells de l’Estat espanyol 
envers l’acció dels Comitès de Defensa de la República. 
 
SEGON. Mostrar tot el suport als Comitès de Defensa de la República, especialment 
al CDR de Vilanova i la Geltrú, i encoratjar-lo a continuar treballant per la 
implementació de la República Catalana. 
 
TERCER. Considerar una forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, 
les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una 
democràcia madura. 
 
QUART. Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya, a 
les entitats municipalistes i al CDR de Vilanova i la Geltrú." 

 
 

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual s'aprova amb el resultat 
següent: 
 

Vots a favor:     CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP (1), 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 23 vots 

Vot en contra: Cs = 1 vot 
Abstenció: Sra. Carmen Reina = 1 vot 

  
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
Es vota la moció, amb el text transaccionat que s'ha llegit, la qual s'aprova amb el 
resultat següent: 
 

Vots a favor:     CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna 
Llorens i Sr. David Montes = 17 vots 

Vots en contra: PSC (5), Cs (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 8 vots 
 

 
  



 

 

PREGUNTES 
 

 
25.  Preguntes de Cs: 
 

• Sobre l'emissió al Teatre Principal d'un documental sobre l'1 d'octubre. (ES 
RETIRA) 

• Sobre el Festival d'Aeronàutica Aerosport a Òdena. 
 
 
26.  Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• En el temps que portem de legislatura, quantes mocions s'han aprovat i 
quantes d'elles s'han executat? 

• Després del Carnaval, s'ha procedit a la neteja de clavegueram en algun barri 
de la nostra ciutat? 

 
 
27.  Preguntes de SOM VNG: 
 

• Pregunta sobre la gestió del servei de neteja viària i recollida de residus 
sòlids. Quin són els plans del govern per a la gestió d'aquest servei, 
constatant-se que no hi ha una majoria per aprovar un nou contracte amb una 
empresa privada? 

• Pregunta sobre l'empadronament de persones que viuen en situació 
d'ocupació precària i sobre la implementació dels acords de la moció sobre 
aquesta qüestió aprovada en el Ple de 3 d'octubre de 2016.  (ES RETIRA) 

 
 
28. Pregunta de la CUP: 
 

• Sobre la Plaça de l'1 d'Octubre. 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22:35 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari accidental 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Josep Gomariz Meseguer 
 
 


