El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-11-11-2013/
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2013
Acta núm. 16
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 11 de novembre de
2013, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les
persones següents:
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ I PUJOL
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
JOAN MARTORELL MASÓ
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO
GISELA VARGAS REYES
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
MARC FONT I RIMBAU
MARTA RIUS GALLART
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ
MANEL CLAVER ROSO

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PP)
(PP)
(PP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(ICV)
(ICV)

SECRETARI
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
No assisteix el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA.
El Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ abandona la sala quan s’està tractant el punt
núm. 31 de l’ordre del dia.
Els punts de l’ordre del dia són els següents:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple
de l’Ajuntament de 3 de desembre de 2012. (0:02)
2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple
de l’Ajuntament de 14 de gener de 2013. (0:02)
3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del
Ple de l’Ajuntament del dia 23 de setembre de 2013. (0:02)
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Alcaldia
4. Ratificació, si escau, del Decret de l’alcaldessa de canvi de data del Ple
ordinari del mes de novembre de 2013. (0:03)
Hisenda
5. Ordenances Fiscals 2014: (0:03)
5.1. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1,
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
5.2. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2,
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
5.3. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

5.4. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4,
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
5.5. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
5.6. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6,
reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
5.7. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7,
reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
5.8. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8,
reguladora de la Taxa per la utilització de l’escut del municipi en plaques,
patents i altres distintius anàlegs.
5.9. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9,
reguladora de la Taxa per la intervenció integral de l’Administració
municipal en activitats i instal·lacions.
5.10. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10,
reguladora de la Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient.
5.11. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11,
reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries.
5.12. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 12,
reguladora de la Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública.
5.13. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13,
reguladora de la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia urbana.
5.14. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 15,
reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles.
5.15. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 16,
reguladora de la Taxa de registre i recollida d’animals.
5.16. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17,
reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua potable.
5.17. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18,
reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiri.
5.18. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19,
reguladora de la Taxa per prestació de serveis de mercats.
5.19. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 20,
reguladora de la Taxa per serveis d’atenció a les persones.
5.20. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 21,
reguladora de la Taxa per aprofitaments a l’estació d’autobusos.
5.21. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22,
reguladora de la Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres
instal·lacions.
5.22. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23,
reguladora de la Taxa per serveis de clavegueram.

5.23. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24,
reguladora de la Taxa per prestació de serveis d’inspecció i prevenció
sanitària.
5.24. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25,
reguladora de la Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau
d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies
anàlogues.
5.25. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 26,
reguladora de la Taxa per aprofitament o utilització privativa del domini
públic municipal.
5.26. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 29,
reguladora dels Preus Públics municipals.
6. Aprovació, si escau, de l’adhesió a l’acord marc del subministrament
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energía, SAU.
(2:08)
Recursos Humans i Organització Interna
7. Ratificació, si escau, del Decret de 25.09.2013, núm. exp. 000256/2013RH, de contractació del Sr. JOSÉ VALLÈS ALMENARA com a operari (AP14) amb un contracte de substitució. (2:11)
8. Ratificació, si escau, del Decret d’01.10.2013, núm. exp. 000219/2013-RH,
de contractació del Sr. MANUEL ORTIZ COBACHO com a operari de
Mercats (E-14), amb un contracte laboral de substitució. (2:11)
9. Ratificació, si escau, del Decret de 10.10.2013, núm. exp. 000246/2013RH, de modificació del contracte de la Sra. ANNA ROIG CHERTÓ com a
professora de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre
Montserrat. (2:11)
10. Ratificació de l’acord de la JGL de 24.09.2013, núm. exp. 000266/2013-RH,
de sol·licitud al SOC d’atorgament de subvencions. (2:13)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I
SERVEIS PERSONALS SECTORIALS
Educació i Ocupació
11. Nomenament d’un membre del Consell Rector de l’IMET en representació
de la Diputació de Barcelona. (2:16)
12. Nomenament d’un membre del Consell Rector de l’IMET en representació
del grup municipal de la CUP. (2:16)

Joventut
13. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de 22.10.2013, d’aprovació del
contracte d’arrendament de la planta baixa de la Casa Mir, entre la UGT i
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (2:17)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Promoció Econòmica i Turisme
14. Ratificació, si escau, de l’acord de la JGL de 15.10.2013, de modificació de
l’encomanda de gestió a PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, de la
Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. (2:27)
15. Aprovació, si escau, del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
la delegació al Garraf de la Cambra de Comerç de Barcelona. (2:29)
16. Aprovació, si escau, d’una subvenció extraordinària per a la nova etapa
2013-2015 de “Dones d’Empresa de l’ADEG”. (2:38)
17. Aprovació, si escau, de l’acceptació de la renúncia a la concessió de la
parada núm. 31 del Mercat del Centre. (2:41)
18. Aprovació, si escau, de l’acceptació de la renúncia a la concessió de la
parada núm. 67 del Mercat del Centre. (2:41)
19. Aprovació, si escau, de l’acceptació de la renúncia a la concessió de la
parada núm. 11 del Mercat de Mar. (2:41)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT
Serveis Viaris i Mobilitat
20. Aprovació, si escau, dels acords de la reunió de la Comissió de
Nomenclàtor de 23.10.2013, de donar nom a vials i espais públics de la
ciutat i de renumeració de vials. (2:42)
21. Aprovació inicial, si escau, del Reglament de creació d’un fitxer sobre
dades del trànsit. (2:45)
Urbanisme, Obres i Habitatge
22. Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració signat el 6 d’octubre
de 2006, entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’INCASÒL, referent a
la materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al
sector “Eixample Nord”. (2:48)

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA:
Hisenda
23. Aprovació operacions de préstecs a l’empara del que disposa el Reial
Decret Llei 8/2013, de 28 de juny. (3:17)
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
Alcaldia
24. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 09.10.2013, de substitució d’un
membre de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat. (3:26)
Hisenda
25. Donar compte de l’Informe de Tresoreria i annex d’Intervenció sobre
compliment de terminis de pagament Llei de morositat, tercer trimestre
2013. (3:27)
MOCIONS
Grup Municipal del PP
26. Moció sobre el foment de la contractació i adquisició de serveis i productes
de la comarca. (4:05)
Grup Municipal de la CUP
27. Moció per a l’ús públic dels lavabos d’establiments que fan un ús privatiu
de l’espai públic. (4:13)
28. Moció per a la vianalització d’un nou tram de l’avinguda de Francesc Macià
i l’impuls de l’activitat comercial. (4:21)
29. Moció per facilitar el pagament dels rebuts de l’aigua i per garantir el
subministrament d’aigua corrent a totes les famílies. (4:35)
Grup Municipal del PSC
30. Moció sobre les treballadores dels serveis de neteja i cuina de les llars
d’infants El Drac i El Gavot. (3:39)
31. Moció per garantir la continuïtat dels casals de gent gran a la ciutat. (5:09)

URGÈNCIA
31 bis. Moció d’urgència d’ICV i PSC, amb el suport de la CUP, pel dret dels
treballadors i treballadores municipals a cobrar la paga extra de 2012.
(3:29)
PREGUNTES ORALS
32. Pregunta del grup municipal de la CUP: (5:18)
•

Sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a l’IES Baix a Mar durant la
jornada de vaga de la comunitat educativa.

PRECS (5:22)
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 3 DE
DESEMBRE DE 2012.
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 14 DE
GENER DE 2013.
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 23 DE SETEMBRE DE 2013.
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
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4. ALCALDIA. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE
L’ALCALDESSA DE CANVI DE DATA DEL PLE ORDINARI DEL
MES DE NOVEMBRE DE 2013.
Atès que en data 4 de novembre de 2013, l’alcaldessa ha dictat un Decret pel
qual es canvia la data del Ple ordinari del mes de novembre de 2013.
Atès que el citat Decret ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa de data 4 de novembre de 2013, que diu
literalment el següent:
Relació de fets
Atès que l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), estableix que els ajuntaments de municipis de més de
20.000 habitants hauran de celebrar un Ple en sessió ordinària cada mes com
a mínim.
Atès que per acord de Ple en sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2012,
es va aprovar el calendari de Plens per a l’any 2013 i que el proper ple ordinari
s’escau el proper 4 de novembre.
Atès que és convenient ajornar el Ple ordinari corresponent al mes de
novembre de 2013 per tal de poder disposar de tota la documentació
preparada per l’aprovació de les ordenances fiscals 2014.
D’acord amb les potestats que em confereix la llei, RESOLC:
“PRIMER. Acordar el canvi de sessió ordinària del Ple del mes de novembre,
previst per al dia 4 de novembre de 2013, al proper dia 11 de novembre a les
18 hores.
SEGON. Elevar proposta al Ple als efectes de la seva ratificació.
TERCER. Comunicar la present resolució a tots els portaveus dels grups
polítics municipals i demés interessats.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

5. HISENDA. ORDENANCES FISCALS 2014.
5.1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.

LA MODIFICACIÓ DE
GENERAL DE GESTIÓ,

A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal número 1, General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 1, Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 1

Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació

Disposició Transitòria. Termini de pagament avançat

S’actualitzen les referències que fa la Disposició Transitòria, Número 1, 2 i 3, als
exercicis 2012 i 2013 per substituir-les pels exercicis 2013 i 2014:
Termini de pagament avançat
Per a l’exercici 2014 s’estableix un termini de pagament avançat dels rebuts de
venciment periòdic d’acord amb les condicions següents:
1. Càlcul de l’import a avançar
El càlcul de la quota a satisfer per aquesta modalitat de pagament avançat és
realitzarà a partir dels rebuts de venciment periòdic girats a l’exercici 2013, amb
la quota actualitzada d’acord amb les previsions per a la fixació dels deutes
tributaris de les Ordenances Fiscals vigents a l’exercici 2014, amb aplicació
d’una bonificació del 5% del deute.
2. Termini d’ingrés
Els deutes calculats segons l’exposat al punt anterior s’hauran de satisfer abans
del 31 de gener de 2014.
3. Procediment
Els contribuents que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de pagament hauran
de tramitar la seva sol·licitud fins el dia 28 de gener de 2014.

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
5.2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 2, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 2

Impost sobre Béns Immobles

Article 4t. Exempcions, Bonificacions i Subvencions
Es dóna nova redacció a la lletra b) del Número 2:
b) Complir la totalitat dels requisits establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança
Fiscal General.
Es dóna nova redacció a la lletra c) de l’apartat A) del Número 8:
b) Complir la totalitat dels requisits establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança
Fiscal General.
Es modifiquen els topalls de l’increment màxim del número 9 i s’afegeix un nou
paràgraf:
Trams Valor Cadastral
Valor cadastral < 200.000,00 €
Valor cadastral 300.000,00 – 500.000,00 €
Valor cadastral > 300.000,00 €

Increment màxim
4,0%
5,0%
6,0%

Els immobles amb ús ‘Solar’ podran gaudir d’una subvenció equivalent al 75%
de la quota líquida si compleixen la totalitat de les condicions següents:
- La superfície sigui superior a 1.500 M2.

-

La totalitat de la finca ha d’estar destinada a conreus agroecològics.
El titular de l’explotació agrícola ha d’estar degudament legalitzat pel
desenvolupament de la mateixa.

Es dóna nova redacció al Tercer paràgraf del número 9:
Quan en algun dels períodes impositius en els que s’apliqui aquesta subvenció
tingui efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant
d’alteracions susceptibles d’inscripció cadastral, de canvi de classe d’immoble o
d’un procediment simplificat de valoració col·lectiva, per al càlcul de la
subvenció es seguiran les passes següents:
a) Es calcularà la quota teòrica de l’exercici 2006 (primer any d’aplicació dels
valors cadastrals resultants de la ponència de valors de 2005) mitjançant
l’aplicació del tipus impositiu d’aquest any a la base liquidable del 2006.
b) Es calcularan les quotes teòriques des de l’exercici 2007 fins a l’any anterior
en que sigui d’aplicació el nou valor cadastral derivat de l’alteració cadastral
mitjançant l’aplicació del tipus impositiu de cada exercici a la base liquidable
que pertoqui en cada any, aplicant els topalls especificats en les diferents
ordenances anuals.
c) La quota teòrica de l’any anterior en que sigui d’aplicació el nou valor
cadastral derivat de l’alteració cadastral, calculada segons l’exposat en els
apartats anteriors, serà la quota líquida de l’exercici anterior sobre la que
s’aplicarà el topall aplicable a la quota corresponent al primer exercici en
que sigui d’aplicació el nou valor cadastral derivat de l’alteració cadastral.
S’afegeix un nou Número 12:
12.- Gaudiran d’una subvenció equivalent al 75% de la quota líquida de l’impost
els habitatges que els propietaris posin en lloguer per mitjà de la Borsa de
Lloguer social local o comarcal.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CIU = 9 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 15 vots
5.3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 3, reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 3, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 3

Impost sobre Activitats Econòmiques

Article 9è.
Es modifiquen els coeficients del Número 1:
a) Carrers de primera categoria
b) Carrers de segona categoria
c) Carrers de tercera categoria
d) Carrers de quarta categoria

3,31
3,13
2,65
2,33

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots
Vots en contra: PP = 3 vots
Abstencions: PSC = 7 vots
5.4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 4, reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 4, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX

Ordenança Fiscal núm. 4

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Article 4t.
Es dóna nova redacció al número 3:
3.- Gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota fixada a les tarifes del
present impost i d’una subvenció equivalent al 25 per cent de la quota restant,
els titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin
combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, metanol o
hidrogen.
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquestes subvencions s’establiran
per la Comissió de Govern, a proposta dels serveis tècnics municipals.
Article 5è.
S’afegeix un nou paràgraf al Número 3:
3.- (...)
No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu
posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a
data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la
baixa, la de la recepció per part de l’ajuntament.
Es dóna nova redacció a l’article 6:
Article 6è. Subjectes Passius, Responsables i Successors
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost
posterior a l’alta en el registre de contribuents.
3. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
5. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.

S’afegeixen dos nous articles amb els Números 12 i 13:
Article 12.- Gestió per delegació
1. Atès que la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona,
Acord de delegació del Ple de l’Ajuntament de 6 d’abril de 2009 i Acord
d’acceptació de la delegació del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’abril
de 2009, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.
2. La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme
de Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la
quota resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans
telemàtics, en aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir
el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació.
3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en
particular, si són procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als
models de sol·licitud de beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui
autoritzar l’Administració gestora del tribut per consultar telemàticament les
bases de dades procedents, en ordre a confirmar els requisits per al gaudiment
de les exempcions o bonificacions sol·licitades.
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de
l’existència dels requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible,
l’interessat haurà d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest
organisme, en el termini de 10 dies comptats a partir de la data de la
matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el benefici fiscal,
per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada,
l'ORGT efectuarà en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions
corresponents i practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.
4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no
és correcta, es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT
practicarà una liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al
subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5. Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta
ordenança, l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans
telemàtics i abans del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de
l’any en curs.

6. L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre
modificacions de padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del
padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals la titularitat dels quals correspon als municipis de la
província de Barcelona que hagin delegat les seves facultats en la Diputació.
7. No obstant l’anterior, encara que la gestió ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat de
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques
o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 13.- Col·laboració social
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de
l’ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.
2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa,
transferència del vehicle i canvi de domicili del titular.
b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i
altres documents tributaris.
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats
anteriors, caldrà subscriure el corresponent conveni.

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

5.5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 5, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 5, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 5

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Article 4t. Beneficis fiscals
Es suprimeix la lletra c) del Número 3:
c) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació d’obra,
en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament habitatges
gent gran” en conveni en la diputació de Barcelona i previ informe favorable
emes pels serveis socials municipals, que tindran en compta el nivell de
renda segons el barem de l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal General

Es dóna nova redacció al Número 4:
4.- Gaudiran d’una bonificació fins al 50 per cent de la quota de l’impost:
A) Les construccions, instal·lacions o obres en què s’incorporin sistemes per
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum, que
compleixen les condicions següents:
- Que la incorporació no vingui imposada per les ordenances
municipals o altra normativa sectorial aplicable.
- Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració
competent.
- L’informe favorable emès per tècnic municipal acreditatiu del
funcionament constant de les instal·lacions.
En cap cas l’import de la bonificació superarà el cost de les instal·lacions
dels sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
B) Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o per
rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria A o B.
S’afegeix una nova lletra k) al número 6:
k) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació
d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament
habitatges gent gran” en conveni en la diputació de Barcelona i previ informe
favorable emes pels serveis socials municipals, que tindran en compta el
nivell de renda segons el barem de l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal
General.
Article 5è. Base imposable, quota i meritació
Es fixa el nou tipus impositiu del Número 3:
3.- El tipus de gravamen serà del 4,00 per cent.
ANNEX
Es fixen nous preus i es dóna nova redacció a la lletra K):
Tipus construcció

Euros/ m2

A) EDIFICI UNIFAMILIAR FINS A 175 m2:
Entre mitgeres
Aïllat
B) EDIFICI UNIFAMILIAR DE MES DE 175 m2:
Entre mitgeres
Aïllat

588,17
704,90
661,30
793,60

C) EDIFICI PLURIFAMILIAR:
Entre mitgeres
Aïllat
D) LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA
E) NAUS:
Entre mitgeres
Aïllat
F) GARATGES EN SOTERRANI (excepte unifamiliars)
Entre mitgeres
Aïllat
G) GARATGES EN PLANTA BAIXA
Entre mitgeres
Aïllat
H) REFORMA GENERAL:
Que afecti estructura
Que no afecti estructura
I) REHABILITACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI
J) ENDERROC
K) LEGALITZACIONS: es calcularà segons pressupost de
projecte.
L) Els porxos i les golfes es calcularan pel 50% dels valors
expressats.
M) INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL

513,50
616,25
285,00
257,50
308,10
484,00
524,00
367,25
441,40
294,00
183,00
367,25
25,95

275.550,00
Per
instal·lació

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CIU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 6, reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:

ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 6, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 6

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana

Article 4t. Subjectes passius
Es dóna nova redacció a la lletra a) del Número 4:
a) Complir els requisits fixats a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General.
Article 6è. Quota tributària
Es fixa el nou tipus impositiu:

12,17%

Es proposa una esmena in voce que és la següent:

Ordenança Fiscal núm. 6

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana

Article 4t. Subjectes passius
Es dóna nova redacció a la lletra a) del Número 4:
a) Complir els requisits fixats a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General.
Article 6è. Quota tributària
Es fixa el nou tipus impositiu:

11,71%

Es vota la proposta, amb l’esmena, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7) i CUP (3) = 19 vots
Vots en contra: PP (3) i ICV (2) = 5 vots
5.7. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA
PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 7, reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 7, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 7

Taxa per expedició de documents administratius

Article 6è. Tarifa
Es fixen les tarifes per a 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013 i es realitzen les modificacions següents:
- S’afegeixen a l’Epígraf 1 els Certificats d’empadronament.
- Es dóna nova redacció a l’Epígraf 3.
- Es dóna nova redacció a l’apartat g) de l’Epígraf 4.
Epígraf 1. CERTIFICACIONS, INFORMES, COMPULSES I TITOLS
(...)
Certificats dades Padró Municipal d’Habitants, per certificat:
- Dades posteriors a 30 d’abril de 1996
- Dades compreses entre 1 de març de 1991 i 30 d’abril de 1996
- Dades compreses entre 1 d’abril de 1986 i 28 de febrer de 1991
- Dades anteriors a 1 d’abril de 1986
Aquestes tarifes només s’aplicaran si el sol·licitant ha demanat i no ha
recollit altre certificat amb anterioritat.
Epígraf 3. COPIES DE DOCUMENTS
a) Fotocòpies, per a cada pàgina Din A4 .................................................
per a cada pàgina Din A3 ...............................................
b) Còpia de plànols en blanc i negre de l’oficina tècnica municipal:
fins a A2..........................................................................
fins a A1..........................................................................
fins a A0..........................................................................
c) Còpia de plànols en color de l’oficina tècnica municipal, i Escaneig
de plànols en format PDF:
fins a A2..........................................................................
fins a A1..........................................................................
fins a A0..........................................................................
d) Escaneig de documentació (fins a Din A3), en format PDF:

Euros
5,00
10,00
15,00
20,00

0,34
0,40
2,60
5,20
10,40
5,20
10,40
20,80

per expedient.........................................................
e) Còpia de documentació digital, en format operatiu DWG, TIFF, etc.:
- Ortofotomapa, per full:
- Topogràfic, per full:
- Parcel·lari, per full:
- Planejament General, per full:
- Sèries 1/10.000 PGO, per plànol:
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 50 Mb:
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 100 Mb:
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 200 Mb:
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per > 200 Mb:
- Urbanització i Obra Pública, per < 400 Mb:
- Urbanització i Obra Pública, per > 400 Mb:
Epígraf 4. PERMISOS
(...)
g) Llicència d’autotaxi:
- Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis
d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle
- Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle
- Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle
afecte a la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle

31,60
15,75
15,75
10,55
15,75
15,75
31,60
52,65
73,75
94,80
15,75
15,75

12,80
108,00
108,00
54,00

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PP (3) i ICV (2) = 14 vots
Vots en contra: PSC (7) i CUP (3) = 10 vots
5.8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI EN PLAQUES,
PATENTS I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 8, reguladora de la Taxa per la utilització
de l’escut del municipi en plaques, patents i altres distintius anàlegs.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD

“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 8, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per autorització d’utilitzar
en plaques, patents i altres distintius anàlegs, l’escut del municipi.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 8

Taxa per l’autorització d’utilitzar en plaques,
patents i altres distintius anàlegs l’escut del
municipi

Article 5è. Quota tributària
Es fixen les tarifes per a 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 9, reguladora de la Taxa per la intervenció
integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 9, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la intervenció integral
de l’Administració municipal en activitats i instal·lacions.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 9

Taxa per la intervenció integral de l’Administració
municipal en activitats i instal·lacions

Article 2n. Fet imposable
Es dóna nova redacció a les lletres a), b) i e) del número 2:
a) Llicències ambientals i règims de comunicació d’activitats sotmeses a aquest
règim per la normativa ambiental d’aplicació.
b) Llicències i règims de comunicació sotmeses a aquest règim per la
normativa d’espectacles públics i d’activitats recreatives.

e) Els règims de comunicació i/o declaracions responsables de les activitats
innòcues no regulades ni per la normativa ambiental ni per la normativa
d’espectacles públics i d’activitats recreatives.
Les actuals lletres e) a k) passen a ser les lletres f) a l) respectivament.
Article 5è.

Quota tributària

Número 1
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013, i es fan els canvis següents:
- Es dóna nova redacció als apartats M), N) del Número 1.
- Les actuals lletres N) i O) passen a ser les lletres O) i P) respectivament.
- S’afegeix uno nou apartat Q)
M) Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de
d’inspecció fora del tràmit de llicencia o comunicació, o fruit de molèsties
veïnals:
Euros
Per cada hora normal..................................................................... 105,25
Per cada hora en horari nocturn o en dies festius.......................... 210,50
Resten expressament obligades al pagament de les taxes especificades
en aquest apartat els titulars dels establiments o denunciants els que per
les seves actuacions o conducta, o per negligència, obliguin a l'Ajuntament
mes d’una visita de comprovació.
N) Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de
dels controls periòdics previstos legalment per la normativa:
Euros
N1) Per cada inspecció de control periòdic realitzat en una
activitat de publica concurrència, segons normativa del
LEPAR I REPAR:
- Llicència
- Regim de comunicació
N.2) Per cada inspecció de control periòdic realitzat per una
activitat amb incidència ambiental segons LPCAA
- Llicència
- Regim de comunicació
N.3) Per cada inspecció de control periòdic realitzat per una
activitat innòcua

200.00
150,00
200,00
150,00
100,00

Q) Informes a realitzar per l’Ajuntament en expedients a resoldre per la
Generalitat:
Per cada informe

Euros
300,00

Número 2
Es fixa la tarifa dels apartats b), c).1 i d).2 del Número 2 en 201,40 Euros, i es fan
les modificacions següents:
Es dóna nova redacció a la lletra a):
2.- Supòsits amb càlcul especial:

Euros

a) Ampliació d’activitats
- Ampliació de la superfície de l’activitat, comportarà una liquidació
complementària amb una quota calculada en funció dels metres
de superfície ampliada segons els preus fixats al número 1.
Quota mínima:
200,85
- Ampliació d’activitat que no comporti variació de metres en la
instal·lació es liquidarà la quota mínima....................................... 200,85
Es dóna nova redacció al segon apartat de la lletra c.1):
c) Activitats en local compartit:
c.1) (...)
• Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix
annex de classificació que l’activitat inicial, correspondrà la
taxa fixada en el número 1 del present article en funció de
la classificació de cada nova activitat.
Es dóna nova redacció a l’apartat d.3) i s’afegeix un nou apartat d.4):
d.3) La resta de canvis de nom o les transmissions de titularitat d’un mateix
establiment no contemplats en els apartats anteriors satisfaran el 50% de
les quotes fixades al número 1 del present article sempre que
l’establiment disposi de la corresponent llicència o comunicació prèvia i es
presenti la següent documentació:
- Document de cessió de la llicència o comunicació on consti que el
cessionari accepta les condicions de la llicència o comunicació del
cedent.
- Certificació emesa per un tècnic competent conforme no s’ha produït
cap modificació en la instal·lació, i aquesta es manté conforme a la
documentació tècnica aprovada en el moment que es va concedir la
llicència vigent o es va presentar la comunicació (caldrà assenyalar

data i expedient de la concessió de la mateixa, si es tracta de
llicència).
- Baixa de l’activitat a l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’anterior
titular, degudament tramitada davant l’Agència Tributària. amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
La manca de presentació d’aquesta documentació comportarà que
l’expedient no es pugui tramitar com a canvi de nom.
d.4) La tramitació d’una llicència o comunicació d’una activitat existent que no
es pugui tractat com a un canvi de nom el titular satisfarà el 100 % de les
quotes fixades en el numero 1 del present article, sempre que
l’establiment existent disposi de la corresponent llicència o comunicació
prèvia.
El nou titular haurà de presentar:
- Certificació tècnica acreditativa de que no s’ha produït cap modificació
a les instal·lacions i que aquestes s’ajusten al projecte presentat per la
tramitació de la llicència o regim de comunicació anterior.
- El nou titular haurà d’acceptar les condicions imposades en la llicència
o règim de comunicació inicial.
La constatació municipal de la falta de veracitat del certificat del tècnic,
habilitarà a l’Ajuntament per practicar liquidació complementaria per la part
de quota reduïda que no és va satisfer en el moment de la liquidació de la
taxa.
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda del 50% és inferior a
l’especificada en aquest apartat ...................................................... 201,40 €
L’aplicació de les quotes reduïdes d’aquests apartats per la tramitació de
canvi de nom o de llicència o comunicació d’una activitat existent requereix
que el nou titular del local de l’activitat:
- No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres
ingressos de dret públic o privat. Aquesta circumstància s’haurà de
justificar documentalment pel titular de l’activitat en el moment d’iniciar
la tramitació de la llicència o comunicació prèvia.
-

Disposi de la corresponent llicència municipal o hagi complert abans
del seu inici amb la comunicació prèvia.
No estigui ubicat en zones fora d’ordenació urbana o no legalitzades.

Article 6è. Exempcions i bonificacions
Es dóna nova redacció al primer paràgraf de les lletres a), c), d), e) i f) del
Número 1:
1.- Estan exempts de pagament:
a) Les activitats de nova creació, canvis de nom o reobertura d’activitats
existents que s’instal·lin en els següents sectors:
(...)

c) Les activitats industrials i/o tecnològiques que s’instal·lin al municipi,
canvis de nom o reobertura d’activitats existents que comportin la creació
de 3 o més llocs de treball.
d) La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o reobertura
d’activitats existents que suposin la creació de 50 o més llocs de treball.
e) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o
reobertura d’activitats existents que compleixin amb les següents
condicions:
(...)
f) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o
reobertura d’activitats existents que compleixin les condicions següents:
Es dóna nova redacció a la lletra a) i els primers paràgrafs de la lletra b) del
Número 2:
2.- Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes:
a) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o
reobertura d’activitats existents dedicades a la investigació i recerca
tecnològica, ambiental, biomèdica o d’atenció social.
b) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o
reobertura d’activitats existents amb les següents condicions:
- La superfície del local on es realitzarà l’activitat ha d’estar compresa
entre 300 i 500 metres quadrats.
- La creació de 3 o més llocs de treball. El compliment d’aquest requisit
requereix:
(...)
Es fixa la tarifa mínima del Número 4 en 201,40 Euros.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS
D’EDIFICACIÓ, ÚS DEL SÒL, VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 10, reguladora de la Taxa per la
intervenció de l’administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i
medi ambient.

Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 10, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la intervenció de
l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 10

Taxa per la intervenció de l’Administració en
activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i
medi ambient

Article 2n. Fet imposable
S’afegeix la lletra h) al Número 1:
h) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, desenvolupada en el marc de la
Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, que es concreta en la comprovació,
control i inspecció dels habitatges buits i dels deures de conservació i
rehabilitació dels immobles.
Article 3r. Subjecte passiu
S’afegeix el Número 4:

4.- En el cas d’actuacions municipals de comprovació, control i inspecció dels
habitatges buits i dels deures de conservació i rehabilitació dels immobles, els
propietaris dels mateixos.
Article 6è. Quota tributària
Número 1
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013, i es fan els canvis següents:
- Substituir la referència a ‘m2’ dels apartats 3 i 4 de la lletra b) del Número
1 per ‘metre lineal’.
- Es dóna nova redacció al primer paràgraf de la lletra c) del Número 1:
c) En els supòsits de obres de nova planta, de reforma, reparació i
manteniment, obres de modificació d’estructures o d’aspecte exterior de
les edificacions existents, enderrocs, instal·lacions de serveis,
instal·lacions de rètols en façana, instal·lacions de grues, i moviments de
terra.
- S’afegeix un paràgraf d’aclariment a la tarifa de l’article 6.1.g).1, Avanç de
Pla:
1. Avanç de Pla (*)...............................................................................

(...)

(*) Aquesta taxa també serà d’aplicació als avanços de pla que es tramitin
en el marc d’un procediment previ d’avaluació ambiental, en relació a la
posterior formulació o modificació de plans urbanístics. En tal cas, una
vegada es presenti a tràmit l’instrument de planejament que integri l’informe
de sostenibilitat ambiental d’acord amb el document de referència resultant
de l’esmentat procediment d’avaluació ambiental, l’import corresponent a
aquesta taxa serà deduït de la que correspongui a la tramitació de
l’instrument de planejament en qüestió.
S’afegeix la lletra o) al Número 1:
Euros
o) Per cada actuació de comprovació, control o inspecció sobre
immobles, desenvolupada en el marc de la Llei 18/2007
200,00

Article 7è. Exempcions
S’afegeixen dos noves lletres o) i p) al Número 1:
o) Les obres destinades a la supressió de barreres arquitectòniques.
p) La realització d’obres menors subjectes a comunicació que es derivin dels
programes d’ajut “arranjament d’habitatges gent gran” segons conveni signat
per la Diputació de Barcelona i previ informe favorable emes pels serveis
socials municipals, que tindrà en compte el nivell de renda segon nivell el
barem del art 3.4 de l’ordenança fiscal General.
Es suprimeix la lletra c) del Número 2:
c) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació d’obra,
en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament habitatges
gent gran” en conveni en la diputació de Barcelona i previ informe favorable
emes pels serveis socials municipals, que tindran en compta el nivell de
renda segons el barem de l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal General.
Es dóna nova redacció a la lletra c) del Número 5:
c) Obres per estalviar consum energètic o adaptació a la normativa vigent en
matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció contra incendi o sanejament.

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PP = 3 vots
Abstencions: PSC (7) i CUP (3) = 10 vots
5.11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 11, reguladora de la Taxa per la recollida
d’escombraries.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD

“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 11, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a recollida
d’escombraries.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 11

Taxa per la recollida d’escombraries

Article 4t. Exempcions i Bonificacions
Es dóna nova redacció:
1.- Es declaren exempts de pagament de la taxa:
a) Els subjectes passius, substituts dels contribuents, que compleixin la
totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança
Fiscal General d’aquest Ajuntament.
Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de la taxa
les persones que, ocupant un habitatge en règim de lloguer i sempre que
el propietari els repercuteixi la quota de la taxa, compleixin la totalitat de
les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General
d’aquest Ajuntament.
b) El primer any d’exercici d’activitat els subjectes passius que hagin gaudit
de l’exempció de pagament regulada a l’article 6.1.c) de la Taxa per la
intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i
instal·lacions.
2.- Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any
2013 de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil,

gaudiran d’una bonificació a l’any 2014 a la quota establerta a l’apartat A)
del punt 1 de l’article 5è, Habitatges i allotjaments, segons els percentatges
següents:
Vegades utilització
De 6 a 10
Mes de 10

Percentatge
20%
40%

Gaudiran d’una subvenció a l’any 2014 equivalent al percentatge de la quota
de la taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les
condicions següents:
a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent.
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2013 de la deixalleria
municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil.
c) Que el subjecte passiu de la taxa d’escombraries de l’habitatge hagi
pagat la quota de l’exercici pel que es demana la subvenció.
d) Acreditar que se l’ha repercutit la quota de la taxa d’escombraries de
l’habitatge de l’exercici pel que es demana la subvenció.
Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i
habitatge.
L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es
realitza mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a sol·licitud dels
usuaris.
3.- S’estableix una bonificació fins al 60% de la quota establerta als apartats B)
fins a J) del punt 1 de l’article 5è, als usuaris del servei, subjectes a la taxa
pels residus comercials, que formalitzin un conveni individual amb
l’Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles.
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per formalitzar el conveni són:
-

-

Utilització regular del Punt Net d’acord amb les condicions que
s’estableixen en el Reglament d’explotació de la deixalleria, tenint en
compte que:
• Residus que no bonifiquen: Andrómines, plàstics, fustes, pneumàtics,
runes, verd, especials, neveres, porexpan.
• Residus que bonifiquen: Electrònics, oli mineral, oli vegetal, piles,
envasos, llaunes, vidre domèstic, roba recuperable, vidre pla, vidre
laminat, cava, fluorescent, bateries, ferralla, cartró.
Que s’acrediti un contracte particular de recollida i tractament de residus,
sempre que estigui d’acord amb la normativa de residus vigent.
Que es col·labori en recollides específiques existents o que es
promoguin, com per exemple recollida d’oli, d’ampolles de cava,
campanya de cartró porta a porta, etc.
Que es justifiqui una reducció significativa dels residus aportats als
contenidors de la via pública.

-

La disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública
de manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn urbà.

La concreció i desenvolupament, en el seu cas, dels criteris esmenats
s’aprovarà per la Junta de Govern Local.
Només podran acollir-se al règim de bonificacions establert en aquest article
els titulars que s’acullin de forma total al sistema municipal de gestió de
residus comercials, i ho sol·licitin abans del 31 de març de l’exercici.
4.- La realització d’obres a la Via Pública que afectin de forma directa a les
activitats subjectes a la taxa en la seva modalitat de residus comercials,
tindran una bonificació de les quotes regulades als apartats B) a J) del
número 1 de l’article següent, proporcional al temps de duració de les
obres.
Article 5è. Base imposable i quota tributària
Es dóna nova redacció a la lletra A) del número 1 de l’article 5:
A) 1.- Habitatges i allotjaments
2.- Habitatges i allotjaments zones periurbanes

Euros
90,50
45,25

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1.70% sobre les vigents a
2013 (lletres B a L del Número 2, Número 4 i Número 5).

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA IMMOBILITZACIÓ I LA RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O
ABUSIVA A LA VIA PÚBLICA.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 12, reguladora de la Taxa per la
immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusiva a la via pública.

Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 12, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la immobilització i la
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la
via pública.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 12

Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusiva a la via pública

Article 4t. Quota tributària
Es fixen les noves tarifes següents:
Per retirada de
cada vehicle
- Bicicletes:

26,00 €

- Ciclomotors:

47,50 €

- Motocicletes, tricicles,

95,00 €

Per custòdia del
vehicle
5,00 € / dia
56,00 € / mes
5,00 € / dia
57,00 € / mes
10,00 € / dia

Immobilització
31,00 €
31,00 €
58,00 €

motocarros i semblants:
- Vehicles fins PMA 2.000 Kg:

105,00 €

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg:

147,50 €

- Vehicles PMA superior a
4.000 kg:

200,00 €

100,00 € / mes
20,75 € / dia
260,00 € / mes
20,75 € / dia
291,00 € / mes
41,50 € / dia
570,00 € / mes

84,25 €
84,25 €
116,00 €

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7) i ICV (2) = 18 vots
Vots en contra: PP (3) i CUP (3) = 6 vots
5.13. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA
PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUÀRDIA URBANA.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 13, reguladora de la Taxa per actuacions
singulars de la Guàrdia urbana.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 13, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per actuacions singulars
de la Guàrdia urbana.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 13

Taxa per actuacions singulars de la Policia Local

Article 6è. Base imposable i Quotes
Es fixen les noves tarifes dels dos primers apartats:
Emissió d’informes tècnics, per a cada informe
Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de
l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva

Euros
45,00
20,00

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
5.14. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LA TAXA
PER L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES.
Aquesta proposta ha estat retirada.
5.15. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA
DE REGISTRE I RECOLLIDA D’ANIMALS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 16, reguladora de la Taxa per expedició
de documents administratius.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD

“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 16, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de registre i recollida
d’animals.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 16

Taxa de registre i recollida d’animals

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.16. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA
PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Aquesta proposta ha estat retirada.

5.17. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 18, reguladora de la Taxa per la prestació
de serveis de cementiri.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 18, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis de cementiri.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 18

Taxa per serveis de cementiri

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:

Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.18. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MERCATS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 19, reguladora de la Taxa per la prestació
de serveis de mercats.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 19, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis
de mercats.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 19

Taxa per prestació de serveis de mercats

Article 3r. Subjectes passius
S’afegeix un nou paràgraf:
En els supòsits de transmissions de la titularitat del dret d’ús (traspàs) són
subjectes passius:
- Transmissions a títol onerós: el transmetent.
- Transmissions a títol lucratiu: l’adquirent.
Article 7è. Quotes
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013, i
es modifiquen els apartats següents:
2.- Traspàs
Es suprimeix el darrer paràgraf de l’apartat f).
En els casos de traspàs no es meritarà la taxa de permís de venda.
Mercat del Centre
Es dóna nova redacció al Número 4 i l’actual Número 4 passa a ser el Número
5:
4.- Utilització dels obradors d’aviram, porcí i bacallà, per dia i
obrador

Euros
13,50

Mercat de Mar
Es modifica l’apartat 2. Supermercat:
2. Supermercat, per m2 / mes
Es modifica la redacció dels apartats 3 i 4:
3. Utilització de la cambra frigorífica, per m2/mes
4. Utilització de l’obrador de la carn, per m2/mes

Euros
5,00
Euros

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots

5.19. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20, REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 20, reguladora de la Taxa per serveis
d’atenció a les persones.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 20, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per serveis d’atenció a
les persones.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 20

Article 2n. Fet imposable
S’afegeix el Número 3:

Taxa per prestació de serveis d’atenció a les
persones

3) La realització d’informes de reagrupament familiar.
Article 7è. Quotes
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013, i
es s dóna nova redacció a l’apartat D):
Informes per reagrupament familiar:

65,15 €

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.20. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENTS A L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 21, reguladora de la Taxa per
aprofitaments a l’estació d’autobusos.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 21, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitaments a
l’estació d’autobusos.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 21

Taxa per aprofitaments de l’estació d’autobusos

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.21. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS I D’ALTRES
INSTAL·LACIONS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 22, reguladora de la Taxa per la utilització
d’edificis municipals i d’altres instal·lacions.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 22, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la utilització
d’edificis municipals i d’altres instal·lacions.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.

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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 22

Taxa per la utilització d’edificis municipals i
d’altres instal·lacions

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013, i
es fan modificacions en els apartats següents:

ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
S’afegeix a l’apartat ‘Preus’, Categories D / E una nova tarifa (5):

(*)

(**)

(5)

---

Sala
Biblioteca
Patrimonial i sala
noble de la Casa de
Santa Teresa
165,00 €

Jardins
Biblioteca
Museu
Balaguer

Jardins
Museu
Romàntic

110,00 €

165,00 €

Sala
exposicions
3a planta
Museu
Romàntic
165,00 €

(**) Tipus utilització:
(...)
(5) Celebració d’events particulars (aniversaris, comunions, etc.)

S’afegeix un nou apartat ‘Serveis Addicionals’:
SERVEIS ADDICIONALS
Conserge / Porter
27,70 € / hora o fracció
Equip de so (inclou tècnic i megafonia)
50,00 €
Pantalla i projector
30,00 €

VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Es mantenen els Preus Entrades individuals als Museus (3,00 i 1,50 €)
Es dóna nova redacció als apartats ‘Entrada reduïda’ i ‘Entrada gratuïta’ de
la lletra A), Públic individual:
A) Públic individual
Entrada General Museu Víctor Balaguer i Museu romàntic
Papiol: adults

Euros
3,00

Entrada reduïda al Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació
de justificant):
- Nens de 4 a 11 anys
- Estudiants fins a 25 anys
- Jubilats i pensionistes
- Aturats
- Famílies nombroses
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita
1,50
comentada
- Carnet Jove
- Associació estudi del moble
- Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de
dibuix de Catalunya (COLBACAT)
- Targeta Activa (persones majors de 65 anys i persones amb
més d’un 65% de disminució)
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin
conveni i/o acord específic amb l’OAPVB
Entrada reduïda al Museu romàntic Papiol (prèvia presentació
de justificant):
- Nens de 4 a 11 anys
- Estudiants fins a 25 anys
- Jubilats i pensionistes
- Aturats
- Famílies nombroses
- Associació estudi del moble

1,50

Entrada gratuïta a Biblioteca Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació
de justificant):
- Nens fins a 3 anys
- Membres de l’ICOM
- Dijous a la tarda
- Primer diumenge de cada mes
- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya
- Nens amb carnet club súper 3
- Amics Biblioteca Museu Balaguer

- Amics del MNAC
- Amics del Museu del Ferrocarril
- Amb carnet del Servei de Normalització lingüística
- Univers UPC
- Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona
- Subscriptors Diari de VNG
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1
- Amb carnet RUN SPORT 2 X 1
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o
acord específic amb l’OAPVB
Entrada gratuïta a Museu Romàntica Can Papiol (prèvia presentació de
justificant):
- Nens fins a 3 anys
- Membres de l’ICOM
- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya
- Amics del MNAC
- Amics Biblioteca Museu Balaguer
- Amics del Museu del Ferrocarril
- Amics Biblioteca Museu Balaguer
- Amb carnet del Servei de Normalització lingüística
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1
- Amb carnet RUN SPORT 2 X 1
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o
acord específic amb l’OAPVB
Es dóna nova redacció a les lletres B), Públic de grups, i C), Públic escolar:
B) Públic de grups:
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i
màxim de 20 persones, amb concertació prèvia
Visites teatralitzades (individual)
Visites teatralitzades (grup)
Itinerari urbà i visita comentada (individual)
Itinerari urbà i visita comentada (grup)
Per a visites especials, temàtiques
Per a visites concertades teatralitzades amb Cases Singulars
segons conveni
Tallers familiars
C) Públic escolar:
Visites dinamitzades
Tallers escolars
Itinerari + visita museu per escoles

Euros
45,00
10,00
200,00
5,00
60,00
5,00
5,00
3,00
45,00
60,00
60,00

TORRE BLAVA - ESPAI GUINOVART
Es mantenen els preus i es dóna nova redacció a l’apartat ‘Entrada gratuïta’
de la lletra A), Públic individual:
A) Públic individual
(...)
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant):
- Nens fins a 3 anys
- Amb carnet Voluntariat per la llengua
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1
- Amb Carnet RUN SPORT 2 X 1
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o
acord específic amb l’OAPVB

CASAMENTS CIVILS I UNIONS ESTABLES DE PARELLA A DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS
Es rebaixen les tarifes de la Sala Biblioteca Patrimonial Biblioteca Museu
Balaguer i jardins Museu Romàntic Can Papiol:
Sala Biblioteca Patrimonial Biblioteca
Museu Balaguer i jardins Museu Dissabtes
Divendres
Romàntic Can Papiol

Tarifa 1
522,75 €

Tarifa 2
756,20 €

406,00 €

637,40 €

NAU DEL FERROCARRIL
S’afegeix un nou apartat, NAU DEL FERROCARRIL
Categories d’Usuaris
S’estableixen tres categories d’usuaris:
A. Regidories municipals, així com d’altres administracions públiques.
B. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre registrades al
Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament.
C. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre membres de
la Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, cogestores de
l’espai.

Equipament
La utilització de la Nau del Ferrocarril es concreta en la realització de tres tipus
d’actes:
1) Actes de curta durada (Audicions, meetings, conferències, etc.), fins a 8
hores.
Aforament màxim: 452 persones
Serveis inclosos:
5 hores neteja
8 hores permanència conserge
Les entitats organitzadores han de contractar directament i obligatòriament
un servei complementari als especificats anteriorment de dos (2)
controladors d’accés durant l’horari de l’activitat.
2) Actes de mitja durada (Reunions gastronòmiques, celebracions, etc.), de 8 a
12 hores.
Aforament màxim: 229 persones
Serveis inclosos:
8 hores neteja
12 hores permanència conserge
Les entitats organitzadores han de contractar directament i obligatòriament
un servei complementari als especificats anteriorment de dos (2)
controladors d’accés durant l’horari de l’activitat.
3) Actes de llarga durada (Concerts i balls), fins a 18 hores.
Aforament màxim: 229 persones
Serveis inclosos:
12 hores neteja
18 hores permanència conserge
Les entitats organitzadores han de contractar directament i obligatòriament
els següents serveis complementaris als especificats anteriorment:
- 1 Vigilant de Seguretat Privada
- 3 Controladors d’accès
- 1 Unitat sanitària de Suport Vital Bàsic (1 ambulància i 2 tècnics/es en
transport sanitari)
En el cas de festivals musicals, els costos especificats són per dia
d’actuació i utilització. Així, si un festival dura dos dies els serveis i els seus
costos serien el doble.
Les hores d’ocupació màxima indicades a cada apartat fan referència al total del
còmput d’hores d’utilització de la Nau, incloent muntatge i desmuntatge de la
infraestructura. En el cas que el còmput final d’hores fos superior, l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de poder facturar el diferencial d’hores
a l’entitat organitzadora, havent de ser assumit el cost d’aquest per part de
l’entitat.
La Comissió Tècnica de l’Ajuntament té la potestat d’establir a quina tipologia
d’acte correspon l’activitat proposada.
Preus

El cost d’aquest equipament s’estableix en funció de la categoria d’usuari i de la
tipologia de l’acte, i inclou el servei de consergeria i la neteja dels espais
interiors i exteriors de la instal·lació:

Usuari A
Usuari B
Usuari C

Acte tipus 1
447,00 €
230,00 €
0,00 €

Acte tipus 2
541,00 €
300,00 €
0,00 €

Acte tipus 3
782,00 €
440,00 €
0,00 €

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.22. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA
PER SERVEIS DE CLAVEGUERAM.
Aquesta proposta ha estat retirada.
5.23. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA
PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INSPECCIÓ I PREVENCIÓ
SANITÀRIA.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 24, reguladora de la Taxa per prestació
de serveis d’inspecció i prevenció sanitària.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 24, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis d’inspecció i prevenció sanitària.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.

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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 24

Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i
prevenció sanitària

Es dóna nova redacció al títol:
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari
Article 2n. Fet imposable
S’afegeixen dos nous apartats al paràgraf ‘ALTRES’ del número 1.A):
- Perruqueries
- Inspeccions a habitatges i espais de concurrència pública
Es dóna nova redacció a la lletra B) del número 1:
B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària
dels establiments on s’efectuïn pràctiques de micropigmentació, tatuatges i
pírcings, tal com es defineix en la normativa vigent.
Article 4t. Quota tributària
Es dóna nova redacció:
La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents:

1) Inspecció de control sanitari:
2) Autorització sanitària dels apartats B i C de l’article 2.1:
3) Per cada inspecció complementària al control sanitari (1):
4) Inspecció realitzada per tècnics municipals, a conseqüència
de sol·licituds d’inspecció fora del tràmit de control sanitari o
autorització:
- Hora Normal
- Hora en horari nocturn o en dies festius

EUROS
91,70
132,25
133,50

106,60
213,00

(1) La Taxa dels apartats 1) i 2) inclou, cas de resultar necessari, una primera visita
de comprovació de mesures correctores.

Gaudiran de bonificació del 50% de la taxa dels apartats 1) i 2) les activitats que
no requereixen cap visita de comprovació de mesures correctores.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.24. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL
GRAU
D’ALCOHOL,
ESTUPEFAENTS,
PSICOTRÒPICS,
ESTIMULANTS O ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 25, reguladora de la Taxa per la prestació
del servei de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 25, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o
altres substàncies anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina,
o altres, com a proves de contrast.

El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 25

Taxa per la prestació del servei de comprovació del
grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues,
mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o
altres, com proves de contrast

Article 5è. Quota tributària
Es fixa la nova tarifa:
Concepte
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents,
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant
l’obtenció de mostres de sang, orina o altres ..........................................

Euros
210,00

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
5.25. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENT O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL.

A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 26, reguladora de la Taxa per
aprofitament o utilització privativa del domini públic municipal.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 26, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxes per aprofitament o
utilització privativa del domini públic municipal.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 26

Taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic

OF Nº 26 Annex 1 - Guals
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 3% sobre les vigents a 2013,
s’afegeixen els números 4, 5 i 6 a les tarifes, i una Nota nova amb la lletra E):
4. Guals en gasolineres o estacions de subministrament de
carburants, per cada espai diferenciat del domini públic on es

650,00

realitzi l’aprofitament.
5. Guals en locals on es desenvolupin activitats de manteniment,
neteja o reparació de vehicles:
- Fins a 100 m2 de superfície del local
- De 100,01 m2 a 200 m2 de superfície del local
- De 200,01 m2 a 300 m2 de superfície del local
- Més de 300 m2 de superfície del local

130,00
250,00
400,00
650,00

6. Guals en naus industrials amb espais destinats a l’aparcament
de vehicles o a la càrrega i descàrrega, no delimitats com a
places individuals

250,00

E) En el cas d’immobles amb més d’una entrada i sortida de vehicles amb gual,
s’aplicarà per cada gual la tarifa corresponent segons el nombre de vehicles
que resulti de dividir el total de places de l’immoble entre el número
d’accessos amb gual.

OF Nº 26 Annex 2 - Activitats a la via pública i a les platges

Es fixen les tarifes expressades en euros per 2014 amb un increment del 3%
sobre les vigents a 2013, i es realitzen les modificacions següents:
A) Parades, barraques, espectacles o atraccions situats en terrenys
d’ús públic
Es dóna nova redacció a les lletres d) i següents del ‘Tipus d’ocupació 1’:
d) Els barracons i altres instal·lacions destinades a espectacles,
esbargiments o diversions de qualsevol classe per m2/dia o
fracció .....................................….......................................….
e) Cotxes elèctrics i muntanyes russes, m2/dia o fracció...........
f) Màquines expenedores ...........................................................
g) Atraccions en general per m2/dia o fracció ………….....…….
h) Les tómboles amb un màxim de 30 m2, per dia o fracció ......
i) Les tómboles de 31 a 60 m2 per dia o fracció …............……
j) Les tómboles de 61 a 90 m2 per dia o fracció …............……

Coeficient
0,025
0,024
0,025
0,040
0,100
0,153
0,200

La unitat mínima d’ocupació són 2m2
S’afegeix un nou número 4 a l’apartat Bonificacions del ‘Tipus d’ocupació 1’:

4)

Quan es tracti de fires d’especial interès per l’Ajuntament i a canvi d’una
prestació de serveis en la pròpia fira, els subjectes passius gaudiran
d’exempció de les taxes.

Es dóna nova redacció al primer paràgraf del Número 10, Fiances:
Les activitats a la via pública que vulguin instal·lar-se a la via pública hauran de
dipositat una fiança, retornable al finalitzar l’activitat, segons els import
següents:
(...)
D) Altres ocupacions en terrenys d’ús públic:
Es dóna nova redacció al Número 6 i els actuals Números 6 i 7 passen a ser
els Números 7 i 8 respectivament:
Coeficient
6. Màquines expenedores......................................................
4,00
Es dóna nova redacció al darrer paràgraf de la ‘NOTA’:
En tot cas, aquestes ocupacions han de respectar la normativa d’accessibilitat
vigent, i l’ordenança d’ocupació de la via pública d’establiments comercials i de
restauració.
S’afegeix un nou epígraf per als Caixers Automàtics en línia de façana, amb
una tarifa de 800,00 euros.

OF Nº 26 Annex 3 - Taxa per l’ocupació del subsòl de terrenys de domini públic
Es fixen les tarifes expressades en euros per 2014 amb un increment del 3%
sobre les vigents a 2013.
OF Nº 26 Annex 4 -

Taxes per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions
anàlogues

Es fixen les tarifes expressades en euros per 2014 amb un increment del 3%
sobre les vigents a 2013, i es realitzen les modificacions següents:
1 TANQUES
Es suprimeix la lletra b), tanques volades:

b) Tanques volades, per cada mes o fracció d’ocupació del
domini públic ...................................

6,00

Es dóna nova redacció a la Nota:
La ocupació del domini públic amb tanques de precaució de tipus ‘Rivisa’,
permet la col·locació a l’interior de les mateixes de contenidors o sacs de runa,
sense pagament de taxes addicionals d’ocupació del domini públic.
5 OCUPACIÓ AMB VEHICLES
S’afegeix una Nota taxa:
- Ocupació per descàrrega de material de 15 minuts com a màxim
L’aplicació d’aquesta taxa requereix:
- Que la via ho permeti
- La presència al punt concret una persona que vetlli per
minimitzar les molèsties a veïns i usuaris de la via
- Que no s’hagi d’elaborar cap avís escrit als veïns

Euros
15,00

S’afegeix una Nota:
En el cas d’ocupacions parcials amb plataforma elevadora que necessitin més
de 10 dies es podrà sol·licitar l’ocupació amb tanca de precaució, sempre que
es donin les següents circumstàncies:
- Mentre durin els treballs, un operari ha de vetllar en tot moment per la
seguretat a peu d’obra tal com queda recollit en l’informe sobre
recomanacions genèriques d’implantació de les plataformes elevadores.
- La tanca de precaució ha de permetre el pas segur dels vianants i l’accés a
les vivendes i als locals comercials.
- Un cop finalitzada la jornada laboral la vorera ha de quedar lliure de
qualssevol element d’obra.
OF Nº 26 Annex 5 -

Taxes per la utilització privativa dels horts municipals

Es dóna nova redacció a la Nota (*) en apartat ‘Particulars amb renda
reduïda’:
(*) S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article
24.1 de l’Ordenança Fiscal General.

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
5.26. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS.
A la present proposta es recull l’acord relatiu a les modificacions per a l’any
2014 de l’Ordenança Fiscal Número 29, reguladora dels Preus Públics
Municipals.
Vist l’informe d’Intervenció, així com els estudis econòmics elaborats, el
president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una
vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea, proposa l’adopció del
següent
ACORD
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal
Número 29, Ordenança reguladora dels Preus públics municipals.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex de la
present proposta.
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" l’acord definitiu i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014 i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX
Ordenança Fiscal núm. 29

Ordenança reguladora dels Preus Públics

OF Nº 29 Annex 1 -

Ensenyaments de règim especial a les escoles municipals

2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY
Es dóna nova redacció a la Nota comuna 4):
4) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions
establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una
bonificació del 50% a les quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen
les matrícules).
3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS
Es dóna nova redacció a la Nota comuna 9):
9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions
establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una
bonificació del 50% a les quotes d’escolarització (no es bonifiquen les
quotes de menjador ni les d’hores complementàries).
4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS.
Es fixen les noves tarifes de l’apartat A), Esportiu La Piscina:
Cursets
1
2
Natació escolar (import mensual):
Euros
Euros
1 dia setmana (P3, P4) ................................................
15,13
15,13
1 dia setmana (P5) .......................................................
15,13
10,49
1 dia setmana (1r primària) ..........................................
10,84
5,42
1 dia setmana (2n primària en endavant) ....................
11,93
11,93
Natació extraescolar (import mensual):
1A
1B
1C
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys.
1 dia/setmana............................................................... 6,05 12,86 15,13
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.
1 dia /setmana.............................................................. 4,77 10,14 11,93
Cursets adults 1 dia / setmana..................................... 7,67 16,30 19,17
Cursets d’estiu (juliol a setembre):
3A
3B
3C
Curset petits ................................................................. 7,19 15,28 17,98
Curset infantils ............................................................. 5,68 12,07 14,19
Curset adults ................................................................ 9,13 19,41 22,83
1 – Tarifa mensual per alumne sense IVA
1A – Tarifa mensual per alumne sense IVA Abonat (Descompte 60% sobre
Tarifa 1C)
1B – Tarifa mensual per alumne sense IVA Fill Abonat (Descompte 15% sobre
Tarifa 1C)

1C – Tarifa mensual per alumne sense IVA No Abonat
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA només per empadronats
a Vilanova i la Geltrú
3A – Tarifa setmanal per alumne sense IVA Abonat (Descompte 60% sobre
Tarifa 3C)
3B – Tarifa setmanal per alumne sense IVA Fill Abonat (Descompte 15% sobre
Tarifa 3C)
3C – Tarifa setmanal per alumne sense IVA No Abonat
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013 a l’apartat B), Complex esportiu municipal Parc del Garraf.

OF Nº 29 Annex 2 - Utilització de les instal·lacions esportives municipals per a
la pràctica de l’esport i com a espais polivalents
Números 1), 2), 3) i 4) (Pavellons i Pistes poliesportives, Pistes d’atletisme,
Complex futbol i Mur artificial d’escalada)
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013, de les tarifes del número 2), Pistes d’atletisme, que tot seguit
s’especifiquen:
Adults:
• (...)
• Abonament trimestral ........................................
• Abonament anual ..............................................
• Abonament 10 entrades ....................................
Joves:
• (...)
• Abonament trimestral ........................................
• Abonament anual ..............................................
• Abonament 10 entrades ....................................

Euros

Euros

28,43
42,64
15,86

28,43
85,28
15,86

21,63
32,45
11,64

21,63
64,89
11,64

Gaudiran d’accés gratuït a les pistes d’atletisme fins a les 17,00 hores els
aturats i les persones amb discapacitat.
Números 5) i 6) (Pavellons i Pistes poliesportives, Pistes d’atletisme, Complex
futbol i Mur artificial d’escalada)
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013, amb les excepcions següents:
- El preu de les matrícules del Número 5) resta fixat en els import que
s’indiquen tot seguit.

-

Es creen noves tarifes ‘Low cost’ al Número 5) que s’indiquen tot
seguit.
Es suprimeixen les tarifes del Número 5) per ‘Abonaments mensuals
per utilització ambdues instal·lacions’.
Es fixen nous preus de les entrades, adults i infantils, i del lloguer
d’armariets, s’afegeixen dos noves tarifes (cadenat i global), i es
modifica el darrer paràgraf en el Número 6), que s’indiquen tot seguit.

5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL PARC DEL GARRAF:
Abonaments Mensuals per utilització una sola instal·lació:
Matrícula Matins
Migdia Vespre Tot dia
Adults
46,28
Infantils
42,04
Majors de 60 anys
42,04
Pensionistes
42,04
Tercer familiar
42,04
23,69
28,84
28,84
--Low Cost
Low Cost Aturat
------28,84
Low Cost Jove
------28,84
6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS:
Adults Entrada Instal·lació
Infantils Entrada Instal·lació
Lloguer d’armariets, per mes
Lloguer d’armariets, dipòsit
Cadenat
Global (ús de l’altre instal·lació en el mateix horari i
condicions de la quota contractada)

(1)
4,87
3,22
4,09
8,26
6,86

(2)
4,87
3,22
4,09
8,26
6,86

4,05

4,05

- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 24.1 de
l’Ordenança Fiscal General
Es dóna nova redacció al Número 7):
7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL PARC DEL GARRAF
Lloguer pistes i material:
- Lloguer pista per abonat pàdel, per persona/hora
- Lloguer pista per no abonat pàdel, per persona/hora
- Llum, per pista/hora
- Lloguer pala de pàdel
Abonaments Pàdel:
- Adult Base
- Adult Low Cost
- Adult Premium
- Cap Família Low Cost

Euros
0,49
2,20
2,44
0,95
33,78
24,89
47,29
55,59

- Empreses 1 Premium
- Empreses 2 Premium
- Empreses 3 Premium
- Família Low Cost
- Infantil Premium
- Tarifa Plana Premium
- Tarifa Plana Familiar Bàsic
- Tarifa Plana Cap Família Bàsic
- Tarifa Plana Cap Família Premium
Tarifes sense IVA

42,92
40,06
38,14
25,20
75,44
105,61

Número 8) (Bateco)
Es fixa la tarifa per 2014 amb un increment del 1,70% sobre la vigent a 2013.
OF Nº 29 Annex 3 - Cessió de materials per a entitats privades i realització de
treballs per encàrrec d’entitats privades
Es dóna nova redacció:
A) Cessió de materials a entitats privades:
MATERIAL
Entarimat (€/m2)
Tarimes toc
Casetes
Taules
Cadires (de 1 a 15 unitats)
Cadires (de 16 a 30 unitats)
Cadires (fins a 60 unitats o fracció)
Tanques grogues (cada 10 unitats o fracció)
Tanques obra (cada 10 unitats o fracció)
Graelles
Bidons
Cartelleres grises
Cartelleres alumini
Urnes
Màstils
Carpes
Blocs de formigó
Connexions elèctriques: caixa d’endolls a fanal
Connexions elèctriques: llum casetes grises
Connexions elèctriques: focus

Euros
9,00
30,00
205,00
6,00
20,00
30,00
45,00
25,00
35,00
20,00
10,00
12,00
22,00
10,00
25,00
30,00
3,00
45,00
45,00
55,00

Connexions elèctriques: caixes extensió quadres festa
Penjar pancartes
Despenjar pancartes
Trasllats de material amb camió (hora o fracció)
Trasllats de material amb furgoneta (hora o fracció)
Oficial (hora o fracció)
Operari (hora o fracció)

65,00
35,00
35,00
75,00
35,00
28,50
21,00

La cessió dels materials inclou el transport, muntatge i desmuntatge. Si algun
d’aquests aspectes és assumit per la mateixa entitat, els serveis tècnics
calcularan el cost que representa per a descomptar-lo de les tarifes.
Les tarifes especificades corresponen a un temps màxim de cessió de 10 dies.
La cessió per períodes superiors comporta el pagament de noves tarifes per
cada 10 dies més o fracció.
Gaudirà d’exempció de pagament la cessió de materials per a un
esdeveniment per any a cada entitat o associació si l’acte a celebrar disposa
de la conformitat d’una regidoria de l'ajuntament, i el cost total de la cessió no
supera els 3.500,00 €. Si supera aquest import, l’entitat haurà de satisfer la
quantitat que excedeixi de 3.500,00 €.
B) Cost de reposició de materials a entitats privades com la reposició per
pèrdua o retorn del material malmès
MATERIAL
Taula
Cadira
Tanca groga
Tanca obra
Graella
Bidó
Cartellera grisa
Cartellera alumini
Urna
Carpa
Màstil

Euros
68,00
24,50
50,00
55,00
125,00
20,00
100,00
250,00
150,00
180,00
80,00

C) Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a
la via pública per despreniments de façanes d’immobles particulars:
Tanques, per cada 5 metres lineals o fracció, per mes

30,00 €

Si la instal·lació de les tanques es realitza a petició de la policia local o per
tècnics municipals, atenen al perill de despreniments, els 7 primers dies
naturals estaran exempts de pagament.
D) Cessió de materials per esdeveniments ambientals:
Esdeveniment
Mercat de segona ma i d’intercanvi
Festa de l’Animal i Fira Ambiental
Fira Ambiental

Material
Taules, per unitat
Carpes, per unitat
Stands, per unitat

Euros
9,00
130,00
300,00

Exempcions i bonificacions, prèvia so·licitud:
1) Gaudiran d’exempció els obligats al pagament de la tarifa del mercat de
segona ma i d’intercanvi que acreditin uns ingressos bruts mensuals
inferiors als fixats a la categoria A del quadre de llindars de renda recollit a
l’article 24.2 de l’Ordenança Fiscal General.
2) Gaudiran d’exempció els obligats al pagament de les tarifes de la Fira
Ambiental i la Festa de l’Animal que tinguin la condició d’entitats i
associacions sense ànim de lucre.
3) Gaudiran de bonificació del 50% els obligats al pagament de les tarifes de
la Fira Ambiental les empreses de temàtica ambiental.

OF Nº 29 Annex 4 - Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat de
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013

OF Nº 29 Annex 5 - Realització de sessions fotogràfiques, filmacions,
enregistraments de concerts i similars, utilització de
monuments per a exposicions i actes diversos dels espais
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del Museu
Romàntic Can Papiol i de la Torre Blava-Espai Guinovart.
Es dóna nova redacció:
1) Realització de fotografies i filmacions de monuments, fons i objectes en
propietat o dipòsit de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i del Museu Romàntic
Can Papiol:
Laborables i
Festius i
Diürns
Nocturns
Euros
Euros
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins:

Fins a 2 hores:
83, 25
140,00
Més de 2 hores:
116,75
220,00
B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais
del Museu per filmar amb equips complexos
(mànegues, càmeres, llums, figurants, ... ):
316,70
520,00
Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o informatiu,
o les que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin prou valor per a la
divulgació de l’edifici, el recinte, els fons documental i artístic del Museu o un acte
determinat, poden ser gratuïtes.
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics.
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió,
productores de cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en els
espais de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romànic Can Papiol i
la Torre Blava – Espai Guinovart
Laborables i
Festius i
Diürns
Nocturns
Euros
Euros
Si l’ús és compatible amb la visita pública:
- Per cada dia de lloguer
414,15
720,00
- Serveis, per cada dia
83,25
83,25
Si l’ús no és compatible amb la visita pública:
- Per cada dia de lloguer
820,15
1.220,00
- Serveis, per cada dia
83,25
83,25
La quota fixada en els apartats anteriors cobreix els subministraments i la neteja
ordinària. És obligatori que es contempli mínim 2 persones d’assistència durant tot
el rodatge. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres:
Euros
Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument
25,90
Per una hora, fora l’horari de visita pública del monument
43,15
Notes:
- En aquests preus públics cal aplicar la suma del 21% d’IVA.
- No formen part d’aquests preus la utilització comercial o d’altre tipus de les
fotografies o filmacions dels monuments que es regeix per la taxa específica.

OF Nº 29 Annex 6 -

Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013

OF Nº 29 Annex 7 - Venda de materials
Es dóna nova redacció al títol i al contingut de l’annex:
Venda materials
Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de
matèries utilitzat a les sales infantils de les biblioteques
municipals ...............................................................................
Venda de l’Agenda Escolar Europea de medi ambient ............

Euros / Unitat
36,00
1,00

OF Nº 29 Annex 8 - Neàpolis
Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013, i es dóna nova redacció al Número 4), Espai Emprenedors:
4) ESPAI D’EMPRENEDORS
A) Usuaris que ja ocupen l’espai en 2013 (coworkers actuals):
- Primer any d’ocupació
- Segon any d’ocupació
- Tercer any d’ocupació
B) Usuaris nous a partir de 2014 (coworkers nous):
- Primer any d’ocupació
- Segon any d’ocupació
- Tercer any d’ocupació
C) Usuaris amb ocupacions ocasionals:
- Bonus de 25 hores/mes
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a
Neàpolis.
- Accés a la xarxa interna i plataforma online.

Euros / Mes
106,60
125,00
150,00
125,00
150,00
175,00
30,00

La quota inclou els serveis següents:
- Espai cowork (una taula i cadira per projecte).
- Sales de reunions i de formació.
- Accés a Internet.
- Serveis de recepció, correspondència i paqueteria.
- Seguretat.
- Directori d’empreses dinàmic.
- Domiciliació comercial.
C) Box Vermell:
- 1 hora
- Bonus 25 hores (usuaris)

20,00
250,00

- Matí o tarda, 6 hores
- Matí o tarda, 6 hores (usuaris)
- Dia sencer, 12 hores
- Dia sencer, 12 hores (usuaris)
D) Domiciliació social, per mes:
- Recepció i avís correu i missatgeria.
- 3h mes sales reunions gratuïtes (prèvia reserva).
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a
Neàpolis.
- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online.

60,00
30,00
100,00
50,00
40,00

A part d’aquests serveis s’establiran preus especials per a l’ús d’altres
instal·lacions i serveis de Neàpolis.
La utilització de l’espai i l’ús dels serveis es regularan en els convenis i, se
s’escau, en el reglament intern que l’EPEL Neàpolis estableixi.

OF Nº 29 Annex 9 -

Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la Regidoria
de Joventut

Es fixen les tarifes per 2014 amb un increment del 1,70% sobre les vigents a
2013.
OF Nº 29 Annex 11 - Pàrquings gestionats per la Societat VNG Aparcaments
Es fixen les noves tarifes dels pàrquings gestionats per VNG Aparcaments:
Casernes
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Cotxe 20-10
Bonus 180h
Bonus 220h
Bonus 260h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

0,0390 €
61,00 €
35,70 €
46,10 €
63,00 €
70,00 €
78,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Peixateria
Rotació
Cotxe 24h

per minut
per mes

0,0390 €
61,00 €

Moto 24h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per mes
per dia
per mes
semestral
anual

35,70 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Charlie Rivel
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Cotxe 20-10
Bonus 180h
Bonus 220h
Bonus 260h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

0,0390 €
61,00 €
35,70 €
46,10 €
63,00 €
70,00 €
78,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9) i ICV (2) = 11 vots
Vots en contra: PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 13 vots
6. HISENDA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A
L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
Antecedents
1. El contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica, formalitzat
per aquest Ajuntament amb l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU, està extingit
per mer esgotament dels terminis pactats en el seu dia, per la qual cosa es fa
del tot necessari tornar a contractar l’aprovisionament de l’esmentat
subministrament amb una comercialitzadora autoritzada i uns preus adequats
al mercat energètic.
2. En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació a les entitats

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

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1
174,136

Euros/ kW i any
P2
135,304

P3
81,077

152,356
177,553

86,943
150,938

183,228

63,77

P1
Sublot 1 (3.0A)

15,754249

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

Sublot 3 (2.1 DHA)

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

P2

P3

9,452549

6,301700

4. Que en el document del contracte administratiu subscrit entre el Consorci
Català pel Desenvolupament Local i Endesa Energia, SAU, en data 19 de
març de 2013 hi figura com a Annex el document acreditatiu d’haver constituït
la corresponent garantia definitiva dels contractes derivats de l’Acord marc per
al subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens locals de
Catalunya per un import de 1.893.860,00 €.
5. S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció
d’aquest Ajuntament la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació
derivada de l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local en el lot de subministrament d’energia elèctrica a favor d’Endesa
Energía, SAU.
Així mateix, consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest Ajuntament
al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de
Catalunya es realitzi en les adquisicions en les diverses categories de béns
mobles, productes i serveis pel Consorci de Desenvolupament Local de
Catalunya.

Fonaments de dret
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant
TRLCSP) en què es determina que els ens, organismes i entitats del sector
públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per
al compliment i la realització dels seus fins institucionals.
2. Article 196 del TRLCSP, que determina que els òrgans de contractació
podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les
condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant
un determinat període de temps.
3. Article 156 del TRLCSP, pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
4. Article 205 del TRLCSP, en quant regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de les Entitats locals.
5. Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01), quant a l’adjudicació i
formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
acorda:
ACORD
“PRIMER. Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energía, SAU, el contracte
administratiu per al subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament
derivat de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens
locals de Catalunya (expedient 2012/01), adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energía, SAU en data 29 de
gener de 2013, pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de
2014. Pel que fa a la temporalització de la incorporació de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, es procedirà a que sigui efectiva tan aviat com sigui
possible a partir de la comunicació del present acord.
SEGON. Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les
establertes en el Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc,
les condicions particulars del subministrament elèctric que figuren en l’Annex

d’aquest acord, en allò que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del
Plec de l’Acord marc i els preus establerts en el quadre següent:
Terme d’energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P1

P2

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P3

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

9,452549

P3
6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

Per tal d’establir un preu cert màxim, durant l’exercici 2012 l’import del consum
elèctric va ser de 936.646,78€ facturats per Endesa Energía i de 200.305,17€
facturats per Endesa XXI. La suma d’ambdues quantitats ascendeix a
1.136.951,95€ (un milió cent trenta-sis mil nou-cents cinquanta-un euros amb
noranta-cinc cèntims). L’estimació del cost derivat del present acord, si els
factors es mantenen iguals durant l’exercici 2013, ha de ser d’uns 40.000,00
(quaranta mil euros) anuals inferior respecte dels costos 2012 esmentats. És
per això que es calcula que pel darrer quadrimestre de 2013 l’estalvi arribarà
als 13.300,00 € (tretze mil tres-cents euros).
Prorratejant i extrapolant els costos 2012 pels mesos de setembre a desembre
2013, el cost seria de 365.684,00 € (tres-cents seixanta-cinc mil sis-cents
vuitanta-quatre euros) per al present exercici pressupostari.
TERCER. Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el
llistat que consta en el document de condicions particulars del subministrament
ja esmentat, que figura com a Annex d’aquest acord, el qual com a document
contractual serà subscrit per ambdues parts.
QUART. Autoritzar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al sistema
de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya
es realitzi en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis, que
d’acord amb l’article 205 del TRLCSP es realitzi pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local de Catalunya.
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa per a la signatura amb l’empresa Endesa
Energía, SAU, de l’Annex que configura el document contractual específic del
contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes les
actuacions que siguin necessàries per al desplegament i execució del present
acord.

SISÈ. Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament,
als efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i
l’empresa Endesa Energía, SAU, per a la realització de gestions i resolució
d’incidències en l’execució del contracte, el Sr. Josep Mª Sabater Navarro, en
qualitat de cap tècnic responsable de Compres i Serveis Generals, o qui el
substitueixi en el càrrec.
SETÈ. Notificar els apartats primer, segon i tercer d’aquest acord a Endesa
Energía, SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord
marc de subministrament d’electricitat, per tal que en un termini màxim de vint
dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars que figura com a
annex d’aquest acord i on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte
dels subministraments.
VUITÈ. Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al
Consorci Català pel Desenvolupament Local.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
7. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ,
SI ESCAU, DEL DECRET DE 25.09.2013, NÚM. EXP. 000256/2013RH, DE CONTRACTACIÓ DEL SR. JOSÉ VALLÈS ALMENARA
COM A OPERARI (AP-14) AMB UN CONTRACTE DE
SUBSTITUCIÓ.
1. En data 25 de setembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna va dictar un decret que resolia contractar al Sr. José
Vallès Almenara com a Operari (AP-14) amb un contracte de treball de
substitució (410) a jornada complerta, a partir del dia 18 de setembre de 2013 i
fins la reincorporació del Sr. Pere Nogales Silvestre.
2. D’acord amb l’article 23.Dos. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 2013,
procedeix ratificar el decret de data 25 de setembre de 2013 del regidor
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la contractació
del Sr. José Vallès Almenara com a Operari (AP-14), atès que el servei de
Mercats Municipals és un servei públic de caràcter essencial i propi de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir el servei
que prestava el Sr. Pere Nogales Silvestre que està de baixa IT, és
excepcional.

Per tot això, s’ ACORDA:
PRIMER. Declarar que el servei de Mercats Municipals és un servei públic de
caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la
necessitat de substituir el servei que prestava el Sr. Pere Nogales Silvestre que
està de baixa per IT, és excepcional.
SEGON. Ratificar el Decret de data 25 de setembre de 2013 sobre contractació
del Sr. José Vallès Almenara com a Operari (AP-14), atès que calen cobrir
unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al
funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu:
“Identificador de l’expedient
Núm. exp.: 000256/2013-RH
Relació de fets
1. El cap administratiu dels Mercats Municipals, segons informe de data 31 de juliol de
2013, va informar sobre la necessitat de substituir la baixa del Sr. Pere Nogales
Silvestre, oficial 1a de la USM C2-15, adscrit des del dia 25 de març de 2013 al lloc de
treball d’operari de Mercats Municipals, atès que es fa necessari continuar prestant el
servei de Mercats Municipals, amb un contracte de substitució a jornada complerta,
des del dia 18 de setembre de 2013 i fins que el Sr. Nogales s’incorpori de la baixa per
incapacitat temporal.
2. El Sr. José Vallès Almenara ha finalitzat el contracte relleu el dia 17 de setembre de
2013 per la jubilació total d’un treballador fix de la plantilla de l’Ajuntament i ha realitzat
satisfactòriament la seva tasca. A més a més, va aprovar el procés de selecció del
concurs oposició lliure per cobrir una plaça d’operari l’any 2008.
3. En data 18 de setembre de 2013, el director de Recursos Humans ha emès un
informe en el què justifica la contractació urgent del Sr. José Vallès Almenara,
informant que quan va accedir a l’Ajuntament ho va fer en el corresponent expedient
regit pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Fonaments de dret
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local,
referent a les atribucions del president de la Corporació.
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències
en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna.
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març del Text refós de la Llei
de l’estatut dels treballadors.
5. Cal donar compliment al compromís de seguir prestant el servei que deixa de fer el
Sr. Pere Nogales Silvestre al Mercat Municipal i procedeix contractar al Sr. José Vallès
Almenara.
La situació excepcional que justifica aquesta contractació es pot entendre compresa
en la que s’estableix a l’article 23.Dos de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2013, atès que el servei públic del Mercat
Municipal és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, i la situació és de caràcter excepcional per haver de complir els compromisos
adquirits amb la ciutadania.
6. El director de Recursos Humans, en el seu informe de data 18 de setembre de 2013
emet la següent justificació vers la contractació urgent del Sr. José Vallès Almenara:
a) La situació expressada pel cap administratiu dels Mercats Municipals posa de
relleu la urgent necessitat de comptar amb un operari de Mercats per la situació
sobrevinguda per les baixes de diversos operaris al mercat municipal, essent
aquest un servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
b) El Sr. José Vallès Almenara, que es proposa contractar amb caràcter
d’urgència, va aprovar el procés de selecció del concurs oposició lliure per
cobrir una plaça d’operari realitzada l’any 2008.
Per tot això, RESOLC :
Primer. Declarar que el servei de Mercats Municipals és un servei públic de caràcter
essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir
el servei com a operari que realitzava el Sr. Pere Nogales Silvestre que està de baixa
per incapacitat temporal, és excepcional.
Segon. Contractar al Sr. José Vallès Almenara com a operari (AP-14) amb un
contracte de treball de substitució (410) a jornada complerta, a partir del dia 18 de
setembre de 2013 i fins a la reincorporació del Sr. Pere Nogales Silvestre.
Tercer. La retribució serà de 1.586,64€ bruts mensuals més les pagues
extraordinàries que corresponguin.
Quart. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals distribuïdes segons consta en
el contracte de treball.
Cinquè. El cost del sou brut d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la partida
10.430.12000 i el cost de la Seguretat Social amb càrrec a la partida 10.430.16000,
ambdues de Desenvolupament Local de l’actual pressupost, a partir de les aportacions
de la Seguretat Social per la baixa per incapacitat temporal del Sr. Nogales.

Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública.
Setè. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
8. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ,
SI ESCAU, DEL DECRET D’01.10.2013, NÚM. EXP. 000219/2013RH, DE CONTRACTACIÓ DEL SR. MANUEL ORTIZ COBACHO
COM A OPERARI DE MERCATS (E-14), AMB UN CONTRACTE
LABORAL DE SUBSTITUCIÓ.
I. En data 1 d’octubre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna va dictar un decret en el que es resolia contractar al Sr.
MANUEL ORTIZ COBACHO com a Operari de Mercats (E-14) amb un
contracte laboral de substitució (410) a partir del dia 6 d’agost de 2013 i fins a
la reincorporació del Sr. Antonio Luque Gómez.
II. D’acord amb l’article 23.dos. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de
2013, procedeix ratificar el decret de data 2 d’agost de 2013 del regidor
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la contractació
del Sr. MANUEL ORTIZ COBACHO com a Operari de Mercats (E-14), atès
que el servei de Mercats Municipals és un servei públic de caràcter essencial i
propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir el
servei que prestava el Sr. Antonio Luque Gómez que està de baixa IT, és
excepcional.
Per tot això, s’ACORDA:
PRIMER. Declarar que el servei de Mercats Municipals és un servei públic de
caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la
necessitat de substituir el servei que prestava el Sr. Antonio Luque Gómez que
està de baixa per IT, és excepcional.
SEGON. Ratificar el Decret de data 1 d’octubre de 2013 sobre la contractació
del Sr. MANUEL ORTIZ COBACHO com a Operari de Mercats (E-14), atès
que calen cobrir unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari
que afecten al funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment
diu:
“Identificador de l’expedient
Núm.exp.: 000219/2013-RH

Relació de fets
1. El Cap Administratiu de Mercats, segons informe de data 31 de juliol de 2013, ha
informat sobre la necessitat de substituir la baixa per IT del treballador Antonio Luque
Gómez, operari de Mercats, atès que es fa necessari continuar prestant el servei de
Mercats Municipals, amb un contracte de substitució de 37,5 hores setmanals, des del
dia 6 d’agost de 2013 i fins que el Sr. Luque s’incorpori de la seva baixa d’IT.
2. El Cap Administratiu de Mercats proposa la contractació del Sr. MANUEL ORTIZ
COBACHO atès que havia treballat satisfactòriament amb anterioritat al Mercat
Municipal i coneix perfectament les funcions que se li hauran d’encomanar.
3. En data 2 d’agost de 2013, el Director de Recursos Humans, Sr. Francesc Torres
Ferrando ha emès informe en el què justifica la contractació urgent del Sr. Manuel
Ortiz Cobacho, informant que quan va accedir a l’Ajuntament ho va
fer en el corresponent expedient regit pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Fonaments de dret
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local,
referent a les atribucions del president de la Corporació.
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències
en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna.
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1195, de 24 de març del Text refós de la
Llei de l’estatut dels treballadors.
5. Cal donar compliment al compromís de seguir prestant el servei que deixa de fer el
Sr. Antonio Luque Gómez al Mercat Municipal i segons l’informe del Cap Administratiu
de Mercats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, cal contractar al Sr. MANUEL
ORTIZ COBACHO.
La situació excepcional que justifica aquesta contractació es pot entendre compresa
en la que s’estableix a l’article 23.Dos de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2013, atès que el servei públic del Mercat
Municipal és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, i la situació és de caràcter excepcional per haver de complir els
compromisos adquirits amb la ciutadania.
6. El Director de Recursos Humans, Francesc Torres Ferrando, en el seu informe de
data 2 d’agost de 2013 emet la següent justificació vers la contractació urgent del Sr.
Manuel Ortiz Cobacho :

a) La situació expressada pel Cap Administratiu de Mercats posa de relleu la
urgent necessitat de comptar amb un Operari de Mercats per la situació
sobrevinguda per les baixes de diversos Operaris al Mercat Municipal, essent
aquest un servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
b) El Sr. Manuel Ortiz Cobacho, que es proposa contractar amb caràcter
d’urgència, va aprovar el procés de selecció de les proves de la borsa de
treball de personal d’ofici (operaris i conserges), realitzades l’any 2010 i figura
com integrant del torn de la llista de conserges i operaris.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Declarar que el servei de Mercats Municipals és un servei públic de caràcter
essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de
substituir el servei com a operari que realitzava el Sr. Antonio Luque Gómez que està
de baixa per IT, és excepcional.
SEGON. Contractar al Sr. MANUEL ORTIZ COBACHO com a Operari de Mercats (E14) amb un contracte laboral de substitució (410) a partir del dia 6 d’agost de 2013 i
fins a la reincorporació de Sr. Antonio Luque Gómez.
TERCER. La retribució serà de 1.568,74 € bruts mensuals més les pagues
extraordinàries que corresponguin.
QUART. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals distribuïdes segons consta
en el contracte de treball.
CINQUÈ. El cost del sou brut d’aquesta contractació anirà a càrrec de la partida
10.430.12000, i el cost de la seguretat social a càrrec de la partida 10.430.16000,
ambdues de Desenvolupament Local de l’actual pressupost, a partir de les
aportacions de la Seguretat Social per la baixa de IT del Sr. Luque.
SISÈ. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública.
SETÈ. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
9. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ,
SI ESCAU, DEL DECRET DE 10.10.2013, NÚM. EXP. 000246/2013RH, DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA SRA. ANNA
ROIG CHERTÓ COM A PROFESSORA DE L’ESCOLA I
CONSERVATORI
MUNICIPAL
DE
MÚSICA
MESTRE
MONTSERRAT.

1. En data 10 d’octubre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna va dictar un decret que resolia modificar el contracte de
treball de la Sra. Anna Roig Chertó ja que la seva jornada laboral passa a ser
del 89,13%, a partir del dia 1 de setembre de 2013.
2. D’acord amb l’article 23.Dos de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de
2013, procedeix ratificar el decret de data 10 d’octubre de 2013 del regidor
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la modificació del
contracte de treball de la Sra. Anna Roig Chertó que passa a realitzar una
jornada de treball del 89,13% que representa un total de 33,42 hores
setmanals, atès que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de Música
Mestre Montserrat és un servei públic de caràcter essencial i propi de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de cobrir les classes
que feia el president del Comitè d’Empresa, el qual a partir del dia 1 de
setembre de 2013 desenvolupa la seva tasca sindical a dedicació complerta,
és excepcional.
Per tot això, s’ ACORDA:
PRIMER. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori de Música Mestre
Montserrat és un servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir les classes que impartir el
president del Comitè d’Empresa que desenvolupa la seva tasca sindical a
dedicació complerta, és excepcional.
SEGON. Ratificar el Decret de data 10 d’octubre de 2013 sobre la modificació,
amb efectes del dia 1 de setembre de 2013, del contracte de treball de la Sra.
Anna Roig Chertó, que passa a realitzar una jornada de treball del 89,13%
que representa un total de 33,42 hores setmanals, atès que calen cobrir unes
necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al
funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu:
“Identificador de l’expedient
Núm. exp.: 000246/2013-RH
Relació de fets
1. El treballador municipal i president del Comitè d’Empresa, Sr. Jordi Torrents
Colado, a partir del dia 1 de setembre de 2013 desenvoluparà la seva tasca sindical a
dedicació complerta.
2. La Sra. Anna Roig Chertó va aprovar el procés de selecció per cobrir una plaça de
professor de piano-repertorista i està realitzant, des del dia 1 de setembre de 2010, la
substitució del Sr. Jordi Torrents Colado, el qual ja dedicava un percentatge de la
seva jornada laboral a desenvolupar tasques sindicals amb anterioritat.

3. En data 25 de setembre de 2013, el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna va dictar un decret en el qual es resolia amb efectes del dia 1 de
setembre de 2013, modificar el contracte de treball a temps parcial (510) per un
contracte de treball a temps complert (410) de la Sra. Anna Roig Chertó que passa a
realitzar una jornada de treball del 100%, que representa un total de 37,5 hores
setmanals, distribuïdes en 23 hores lectives i 14,5 hores de permanència al centre i
de lliure disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del
centre.
Fonaments de dret
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local,
referent a les atribucions del president de la Corporació.
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències
en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i
Organització Interna.
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la
llei de l’Estatut dels treballadors.
5. En data 25 de setembre de 2013 la coordinadora de Gerència i Escoles Municipals
informa de les noves necessitats de l’Escola i Conservatori Municipal de Música
Mestre Montserrat que impliquen que la Sra. Anna Roig Chertó no ha de fer el 100%
de la jornada de treball sinó que ha de fer un 89,13% de la jornada, que representa la
realització de 20,5 hores lectives, 6,25 hores de permanència al centre i 6,67 hores de
lliure disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del centre, a
partir del dia 1 de setembre de 2013. Amb caràcter urgent i inajornable cal donar
compliment al compromís de donar classes de piano a l’Escola i Conservatori
Municipal de Música Mestre Montserrat. Així doncs, s’ha de modificar la jornada de
treball de la Sra. Anna Roig Chertó la qual passarà a realitzar el 89,13% de jornada.
La situació que justifica aquesta contractació es pot entendre compresa en la que
s’estableix a l’article 23.Dos de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2013, atès que el servei públic de l’Escola i
Conservatori de Música Mestre Montserrat és un servei públic essencial de caràcter
propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la situació és de caràcter excepcional
per haver de complir els compromisos adquirits amb els alumnes al cobrar les taxes
de les matrícules i no poder deixar per més endavant la impartició de les classes.
Per tot això, RESOLC :
Primer. Declarar l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat com
un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Segon. Per atendre la situació excepcional correspon modificar, amb efectes del dia 1
de setembre de 2013, el contracte de treball a temps parcial (510) de la Sra. ANNA
ROIG CHERTÓ que passa a realitzar una jornada de treball del 89,13%, que
representa un total de 33,42 hores setmanals, distribuïdes en 20,5 hores lectives, 6,25
hores de permanència al centre i 6,67 hores de lliure disposició per temes docents
degudament acordats amb la direcció del centre.
Tercer. El cost brut d’aquesta modificació contractual no serà de 2.153,67€ sinó que
serà de 1.189,15€ i el cost de la Seguretat Social serà per tant de 380,53€ amb càrrec
al Pressupost municipal vigent.
Quart. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
10. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ
DE L’ACORD DE LA JGL DE 24.09.2013, NÚM. EXP. 000266/2013RH, DE SOL·LICITUD AL SOC D’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS.
Vista la proposta del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització
Interna, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 24
de setembre de 2013, pel qual es sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya,
de conformitat amb la resolució EMO/2010/2013, de 2 de setembre,
l’atorgament de subvencions en el marc del Programa mixt Treball i Formació,
el qual literalment diu:
“Identificació de l’expedient

Núm.Exp. 000266/2013-RH
I.

Vista la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya EMO/210/2013, de 2 de
setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a
persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la
prestació per desocupació i/o el subsidi.

II. Atès que l’esmentada Ordre indica la preassignació a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú de 26 contractes de treball.

III. Atès que aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció per la
contractació i formació de 26 persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més,
que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, així com portar
endavant projectes per desenvolupar treball de caràcter públic i interès social.
Per tot això, vista la proposta del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització
Interna, aquesta Junta de Govern Local acorda:
“Primer.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/210/2013, de 2 de
setembre , publicada al DOGC 6455 de 6 de setembre de 2013, l’atorgament de
subvencions en el marc del Programa mixt Treball i Formació, per la contractació i
formació de 26 persones.
Segon.- Les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el Programa mixt
Formació i Treball, i desenvolupar els treballs de caràcter públic i interès social estan
detallats a l’annex 1 del presenta acord.
Tercer.- Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una durada de
sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja . El Servei d’Ocupació de Catalunya
finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim de 850€ mensuals més import
corresponent a les pagues extres durant sis mesos. Aquest import correspon al salari
base i les pagues extraordinàries corresponents, i s’incrementarà amb les despeses
de cotització empresarial que correspongui. Cada treballador contractat haurà de
realitzar activitats formatives professionalitzadora obligatòriament, directament
relacionada amb el treball que desenvolupa o amb el seu itinerari ocupacional, durant
una durada mitjana de 90 hores, impartida durant el contracte de treball dins de
l’horari laboral. La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima
de 120. Els mòduls formatius han de correspondre obligatòriament a formació
vinculada a certificat de professionalitat i han de ser impartits per un centre acreditat i
homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Quart.- Adherir-nos a “l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que
hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no
ocupades en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació
de Catalunya” signat per una banda per la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i, per l’altra, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, com a organitzacions
sindicals més representatives de caràcter autonòmic, adjunt al present acord com
annex II.
Cinquè.- L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) assumeix la realització de les
accions formatives obligatòries per tots els contractats en el marc del Programa Treball
i Formació
dels mòduls vinculats a certificat de professionalitat, com a centre
acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú abonarà a l’IMET la part de la subvenció corresponent a les acciona
formatives de 5€ per hora de formació i participant.

Sisè.- El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma següent:
26 treballadors
•
•
•
•
•
•
•

Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues
extraordinàries) 5.950 €/treballador:................................................ 154.700 €
Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional
de 8 dies de salari per cada any de servei) 113,33 €/treballador... 2.946,66 €
Cost Seguretat social empresa 2.082,50 €/treballador...................... 54.145 €
Cost Formació (5€ hora formativa/persona per 90 hores)
450€/treballador................................................................................. 11.700 €
Vestuari laboral i EPI’s (20 treballs d’ofici per 80 € vestuari
i 75€ EPI’s persona)........................................................................... 3.100 €
Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat...... 15.000 €

Concepte
Sous
Indemnització
Seguretat Social
Formació
Vestuari laboral i EPI’s
Materials
Total

Cost
Total
154.700,00 €
2.946,66€
54.145,00€
11.700,00€
3.100,00€
15.000,00€
241.591,66€

Subvenció
sol·licitada
154.700,00€
0
54.145,00€
11.700,00€
0
0
220.545,00€

Aportació
Municipal
0
2.946,66€
0
0
3.100,00€
15.000,00€
21.046,66€

Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 31 de desembre de 2013, l’import
dels costos aplicables al Pressupost 2013 són els següents:
•

Partida sous Pla Ocupació dels dies 30 i 31 de desembre 2013:
04.241,14000 ..........1.718,88€

•

Partida Seguretat Social dels dies 30 i 31 de desembre 2013:
04.241,16000.................618,80€

L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer
front als costos generats pel Programa Treball i Formació en el Pressupost Municipal
2014. Els costos de sous, indemnització i seguretat social estaran consignats en
partides de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna. El
vestuari laboral, EPI’s i els materials necessaris per tirar endavant els projectes es
consignaran a Partides pressupostàries de la Regidoria de Serveis Viaris i
Manteniment Ciutat.
Setè.- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi quants documents
siguin necessaris per a la formalització del present acord i per formular la sol·licitud al
Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el marc del Programa Treball i
Formació (EMO/210/2013, de 2 de setembre)i fins i tot per modificar i concretar els

programes per desenvolupar el treball de caràcter públic i interès social, adaptant-los a
la preassignació establerta pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al municipi de
Vilanova i la Geltrú.
Vuitè.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.
Novè.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS
PERSONALS SECTORIALS
11. EDUCACIÓ I OCUPACIÓ. NOMENAMENT D’UN MEMBRE DEL
CONSELL RECTOR DE L’IMET EN REPRESENTACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Relació de fets
En data 7 de juliol de 2008, el Ple Municipal va aprovar entre altres particulars,
la creació de l’Organisme Autònom denominat INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ I TREBALL per gestionar els serveis públics municipals
d’educació, formació i treball.
En el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 11 de
juny de 2011, es va constituir el Consistori del Mandat Corporatiu 2011-2015 i
en el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 4 de juliol de 2011, es
va aprovar el cartipàs municipal.
Fonaments de dret
Segons l’article 8. 3) dels Estatuts vigents de l’Organisme Autònom INSTITUT
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, els/les vocals del Consell Rector de
l’esmentat Organisme seran nomenats/des pel Ple de l’Ajuntament, dels quals,
com a màxim un 60 per cent, seran regidors/es municipals, i la resta seran
persones representants d’entitats que integren sectors educatius, econòmics i
socials. A aquests efectes, el Ple Municipal establirà les entitats corresponents
amb facultat per designar representants en el Consell Rector, i posteriorment,
nomenarà com a membres del Consell Rector les persones proposades per
aquestes entitats.

En escrit de data 12 de setembre de 2013, la Diputació de Barcelona va
sol·licitar la designació de la Sra. Rosa Serra Rotés, com a representant
d’aquesta entitat en el Consell Rector de l’IMET.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“Nomenar com a membre no electe del Consell Rector de l’Institut Municipal
d’Educació i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en
representació de la Diputació de Barcelona, la Sra. Rosa Serra Rotés.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots
Abstencions: PP = 3 vots
12. EDUCACIÓ I OCUPACIÓ. NOMENAMENT D’UN MEMBRE DEL
CONSELL RECTOR DE L’IMET EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP.
Relació de fets
En data 7 de juliol de 2008, el Ple Municipal va aprovar entre altres particulars,
la creació de l’Organisme Autònom denominat INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ I TREBALL per gestionar els serveis públics municipals
d’educació, formació i treball.
En el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 11 de
juny de 2011, es va constituir el Consistori del Mandat Corporatiu 2011-2015 i
en el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 4 de juliol de 2011, es
va aprovar el cartipàs municipal.
Fonaments de dret
Segons l’article 8. 3) dels Estatuts vigents de l’Organisme Autònom INSTITUT
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, els/les vocals del Consell Rector de
l’esmentat Organisme seran nomenats/des pel Ple de l’Ajuntament, dels quals,
com a màxim un 60 per cent, seran regidors/es municipals, i la resta seran
persones representants d’entitats que integren sectors educatius, econòmics i
socials. A aquests efectes, el Ple Municipal establirà les entitats corresponents
amb facultat per designar representants en el Consell Rector, i posteriorment,
nomenarà com a membres del Consell Rector les persones proposades per
aquestes entitats.

En escrit de data 15 d’octubre de 2013, el Grup Municipal de la Candidatura
d'Unitat Popular-Poble Actiu va sol·licitar la designació del Sr. Miguel Ángel
González Ayala, com a representant d’aquest grup en el Consell Rector de
l’IMET.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“Nomenar com a membre del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i
Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació del
Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, el Sr. Miguel Ángel
González Ayala.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots
Abstencions: PP = 3 vots
13. JOVENTUT. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE JGL DE
22.10.2013, D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT
DE LA PLANTA BAIXA DE LA CASA MIR, ENTRE LA UGT I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Relació de fets
Atès que la Junta de Govern Local del dia 22 d’octubre de 2013, va adoptar
l’acord següent:
“PRIMER. Aprovar el conveni per a la cessió del dret d’ús de la planta baixa
de la Casa Mir per UGT a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
SEGON. Les despeses derivades d’aquest conveni per un valor total màxim
de 77.000,00€ IVA inclòs, aniran amb càrrec a les partides pressupostàries
09.169.62203 Casa Mir (40.000 €), i del romanent de l’aportació Intermandats
assignat a Espai Multifuncional 09.169.62200 (per valor de 37.000 €), del
pressupost 2013.
TERCER. Facultar l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.
QUART. Ratificar l’acord pel Ple de la Corporació.

CINQUÈ. Notificar l’acord als interessats.”
Fonaments de dret
Atesos els articles 66.2 i 71.1 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,
aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern del dia 22 d’octubre de 2013
relatiu a l’aprovació del contracte d’arrendament de la planta baixa de la Casa
Mir entre UGT i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA PLANTA BAIXA DE LA CASA MIR
ENTRE LA UGT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Vilanova i la Geltrú, a 7 de novembre de 2013
REUNITS:
D’una banda, el Sr. Josep Maria Violant Nicolau, amb NIF núm. 40 557 804-H, que
actua en nom i representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya (en
endavant la UGT), amb CIF: G-08496622, i domicili social a la rambla de Santa
Mònica, número 10, de Barcelona (08002), que actua en representació d’aquesta
institució en virtut dels poders que té conferits en l’escriptura pública atorgada davant
el notari Sr. Miguel Zozaya Lascurain, el dia 30 de juny de 2009, amb el núm. 1719
del seu protocol.
I per l’altra banda, la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (en endavant Ajuntament), autoritzada per a
aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2013;
assistida pel secretari de la Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà.
Les parts, en el respectiu caràcter i interès amb el que actuen, es reconeixen amb
capacitat jurídica i d’obrar suficients per a la signatura i atorgament d’aquest
Contracte, i a aquest efecte
MANIFESTEN:
Que la UGT, a la localitat de Vilanova i la Geltrú, desenvolupa les seves activitats a
través de la Unió Intercomarcal de l’Anoia, Alt Penedès i el Garraf.
Que la UGT a Vilanova i la Geltrú és una institució al servei de la societat, la qual té
per finalitat representar, defensar i donar una sèrie de serveis a tots els treballadors i

treballadores de Vilanova i la Geltrú i comarca i participar en totes aquelles
plataformes, àmbits de participació i institucions en les que pugui vehicular aquestes
finalitats. És voluntat de la UGT obrir-se i integrar-se en la vida de la ciutat, acollint
activitats de caire cultural, lúdic i d’oci constructiu per atendre la diversitat de la
ciutadania i oferir els seus espais per a acollir actes que contribueixin a la posada en
valor de l’associacionisme. Amb aquesta voluntat ofereix la planta baixa de la Casa
Mir, ubicada al carrer de Sant Josep, número 5, de Vilanova i la Geltrú, per ubicar-hi
l’Espai d’entitats juvenils, com a equipament i espai de relació, de convivència, de
treball conjunt i de dinamització del col·lectiu jove i del teixit associatiu juvenil i cultural
de la ciutat.
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com a objectius recollits al Pla d’Actuació
Municipal 2011-2015, ser una ciutat socialment cohesionada, generadora de valors i
respectuosa amb la diversitat. Una ciutat generadora de serveis a les persones,
prestant especial atenció als infants, a la gent gran i als joves, fomentant i donant
suport al programa d’oci constructiu dels joves. De la mateixa manera, manifesta la
necessitat de disposar d’espais adequats per poder encabir espais d’interrelació, de
convivència i de treball i organització conjunta entre entitats d’actes i activitats de petit
format i que ajudin a dinamitzar i fomentar les manifestacions culturals, artístiques i
d’oci constructiu.
Vistes les coincidències dels objectius i la voluntat de col·laboració, ambdues parts
subscriuen aquest Contracte, el qual es regularà per les clàusules següents.
CLÀUSULES:
PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1.- Aquest Contracte té per objecte establir els acords entre la UGT, com a entitat
que gestiona la Casa Mir, i l’Ajuntament per a la cessió d’us per part de la primera, a
favor de la segona, dels espais i sales de la planta baixa ubicats entre el vestíbul
d’accés del carrer Sant Josep, 5 i el carrer de Joaquim Mir –d’uns 115 m2
aproximadament– i dels permisos d’accés a través del vestíbul principal i dels serveis
higiènics ubicats a la mateixa planta baixa, així com el dret d’utilització compartida
dels jardins. L’esmentada cessió d’ús tindrà com fi l’ús tipificat al Pla General
d’Ordenació Municipal de socio-cultural.
1.2.- A través del present contracte es canalitza la col·laboració de les parts
signatàries en relació amb l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta
conflueixen harmònicament l’interès específic de la UGT i també de l’Ajuntament.
1.3.- Si per qualsevol motiu justificat l’Ajuntament considerés oportú i necessari
destinar els espais cedits per a la realització d’activitats o la prestació de serveis
diferents dels enunciats anteriorment, ho podrà fer, sempre que siguin de
competència municipal i ho notifiqui a la UGT amb un termini d’un mes d’antelació.
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les
actuacions que són objecte d'aquest Contracte, les competències legals de la UGT en

la matèria o sector afectats i el foment de les activitats socials, culturals, artístiques i
d’oci constructiu municipals.
SEGONA. CESSIÓ DE L’ÚS
1. La UGT cedeix de manera temporal a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un
període de 10 anys comptats a partir de la data de signatura d’aquest Contracte, els
espais esmentats anteriorment, els quals seran destinats a la realització d’actes i
activitats de la naturalesa indicada, des de diferents entitats de la ciutat vehiculades a
través de l’Ajuntament, per a destinar-les a les actuacions objecte de Contracte,
d’acord amb la descripció física que figura al plànol que s’adjunta. Aquesta cessió
d’ús temporal porta implícit el dret de pas dins del vestíbul d’accés, la utilització dels
serveis ubicats igualment a la planta baixa i l’ús compartit dels jardins de la Casa Mir.
2. No obstant la vigència d’aquest contracte, l’Ajuntament podrà resoldre de forma
unilateral el mateix, en qualsevol moment, i la resolució no generarà dret
indemnitzatori a favor de la UGT per part de l’Ajuntament.
3. Si durant la vigència d’aquest contracte la UGT volgués resoldre de forma unilateral
el mateix, procedirà a indemnitzar a l’Ajuntament la part proporcional del total de la
inversió realitzada per part de l’Ajuntament als anys restats dels 10 que inicialment
preveu el contracte, tot això sens perjudici dels eventuals drets indemnitzatoris que es
poguessin reclamar per altres conceptes derivats de l’incompliment per alguna de les
parts dels acords establerts en aquest Contracte.
4. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà desenvolupar les activitats que siguin
objecte del Contracte, com a responsable de la gestió de les instal·lacions.
L’Ajuntament també podrà cedir l’ús dels espais i el dret de pas a tercers, en els
termes i sota les condicions establertes en el present Contracte, per a la realització de
les activitats.
TERCERA. OBLIGACIONS
3.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del Contracte, els
compromisos següents:
3.1.1.- Per part de la UGT
1.- Cedir l’ús temporal de la planta baixa de la Casa Mir en els espais relacionats en el
plànol adjunt al contracte -d’uns 115 metres quadrats, aproximadament-, i el dret d‘ús
dels serveis ubicats a la planta baixa, així com el dret a pas des del vestíbul de
l’edifici, i la utilització conjunta del jardí a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sota les
condicions establertes en aquest Contracte.
2.- Per a les activitats objecte del Contracte, la UGT cedirà temporalment les claus i el
dret de pas per a accedir a la planta baixa objecte d’aquest Contracte.

3.- Aprovar i autoritzar les actuacions d’adequació de les sales de la planta baixa, així
com les instal·lacions necessàries per a realitzar les activitats i la col·locació del
mobiliari que sigui acordat entre les parts segons les característiques dels actes a
desenvolupar (instal·lació de cablejat i connexions d’electre i punts d’aigua, instal·lació
d’elements i cortinatges, ubicar taules i cadires i d’altres elements de mobiliari, barra
de bar, etc. i tots aquells elements que sense contravenir normativa legal siguin
necessaris per al correcte i segur desenvolupament de les activitats).
4.- Aprovar i autoritzar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a fer ús del jardí, de
forma compartida, prioritzant l’activitat del sindicat, així com autoritzar la instal·lació de
mobiliari, si s’escau.
5.- Aprovar i autoritzar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a cedir l’ús temporal de
les instal·lacions a tercers, per a la utilització dels espais com a Espai d’Entitats
juvenils i culturals de la ciutat, tenint en compte l’aplicació de criteris de seguretat
personal i de conservació del patrimoni.
6.- En el cas de la cessió de l’ús esmentat de les instal·lacions a tercers, l’Ajuntament
serà el responsable últim de les actuacions que es puguin desenvolupar, així com
dels possibles desperfectes o danys produïts en les instal·lacions de la planta baixa
de la Casa Mir.
7.- Aprovar i autoritzar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a fer ús de les naus i
espais de pas, fora de l’horari propi de les oficines i activitats pròpies de la UGT i
d’altres organitzacions que fan ús de l’edifici.
3.1.2.- Per part de l’Ajuntament
1.- En contraprestació a la cessió del dret d’ús dels espais de la planta baixa
esmentats, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb els procediments
legals que siguin d’aplicació en cada moment, assumirà el cost i executarà,
directament o a traves de tercers, les obres de rehabilitació de les sales que es
descriuen a continuació:
Pel que fa a les sales de la planta baixa, entrant pel vestíbul i a mà esquerra,
compreses entre els carrers de Sant Josep i de Joaquim Mir:
• Es retiraran les compartimentacions existents que no són de càrrega, mantenint
únicament l’envà d’obra que tanca l’estança que fa cantonada on es localitza una
llar de foc.
• Es realitzarà paviment de parquet sintètic hidròfug, sobre l’existent.
• Les reixes i fusteries exteriors, de vidres emplomats, són els originals de la casa, pel
que es mantindran preveient la seva reparació.
• L’accés als nous espais es realitzarà pel vestíbul, sota l’estintolament que ja és fet
en paret de càrrega. Donat que la obertura disposa de més superfície de la
necessària, es realitzarà tancament d’obra i porta d’accés, tot amb una protecció a
foc EI 60.

• Per aconseguir l’aïllament acústic respecte a l’exterior, la superfície interior dels
paraments exteriors es revestiran de llana de roca i plaques de guix laminat, així
com es realitzarà un doble tancament de fusteria de la fusteria exterior.
• Els sostres de volta ceràmica restaran vistos, tal i com estan.
• Atès que les instal·lacions existents estan obsoletes, es realitzaran de nou les
instal·lacions de electricitat, enllumenat, climatització i alimentació d’aigua i
desaigua en previsió de barra de cafeteria /bar.
Quant als lavabos existents a planta baixa, que donaran servei a l’espai d’entitats:
• Serà necessari pavimentar el distribuïdor pel qual, des del vestíbul, s’accedeix al
nucli de lavabos. Així mateix, en aquest vestíbul es realitzarà fals sostre com a
protecció a foc de l’estructura de bigues de fusta del forjat superior i es realitzaran
tancaments interiors d’obra i fusteria amb protecció a foc EI 60 per independitzar-lo
de les dues estances a les que dóna accés.
• S’inclou la valoració de dos tancaments per obertures a la façana que dóna al jardí.
El pressupost de contracte, per a la realització dels treballs descrits, IVA inclòs, és de
77.000 €.
D’aquesta manera, l’aportació econòmica global prevista per l’Ajuntament en
l’adequació i condicionament dels espais i infraestructures necessàries, es quantifica
en un total màxim de 77.000 €, IVA inclòs.
Totes aquestes obres es faran de mutu acord amb UGT.
2.- Redactar i sufragar el cost de tots els projectes tècnics, arquitectònics o de
qualsevol altra índole, que siguin necessaris per a realitzar les obres descrites en el
punt anterior, assegurant-se de donar compliment a les normatives de seguretat,
patrimonials i d’activitats recreatives que siguin d’aplicació i sempre de forma
coordinada amb la direcció d’UGT.
3.- Aquestes actuacions es realitzaran de forma progressiva al llarg del darrer
trimestre de l’any 2013 i primer trimestre del 2014, i el termini màxim en el qual
hauran d’estar finalitzades serà de dotze mesos a partir de la data de signatura del
present Contracte.
4.- Fer les gestions i els tràmits pertinents per a disposar de les llicències i
autoritzacions per a legalitzar l’activitat i els usos.
5.- Elaborar, i assumir el cost, si fos el cas, del Pla d’Emergència de la planta baixa en
els espais que són objecte del present contracte, de les diferents activitats
organitzades per l’Ajuntament, o obligar en els mateixos termes a la realització del Pla
d’Emergència quan l’Ajuntament cedeixi les instal·lacions a tercers organitzadors
d’activitats, i depenent, en tots els casos, de l’aforament màxim que en resulti després
de les adequacions dels espais, es realitzaran els ajustos o adaptacions que calguin
en funció de la normativa que li sigui d’aplicació. Aquest requisit serà d’obligat

compliment per a l’organització de qualsevol activitat o acte.

6.- Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per a la cobertura de
les eventuals responsabilitats civils, penals i en general de tot ordre, que poguessin
derivar-se dels muntatge/desmuntatge i desenvolupament dels actes, per un valor de
cobertura de 77.000 €.
7.- Assumir els costos dels consums d’aigua, electre i neteja d’espais de pas comuns
dels espais identificats en el plànol annex, durant la vigència del present Contracte.
S’establirà un import fix mensual per aquests conceptes. Transcorreguts els primers
dotze mesos de la posada en funcionament dels serveis municipals aquest punt serà
objecte de revisió anual per ajustar-se als costos reals.
8.- Una vegada finalitzades i recepcionades les obres, i transcorreguts els primers
dotze mesos després de la posada en funcionament de l’espai com espai d’entitats,
l’Ajuntament pagarà a la UGT 600 € mensuals, IVA no inclòs, en concepte de lloguer
dels espais ocupats durant el segon any després de la posada en funcionament de
l’espai d’entitats.
9.- Aquest preu s’actualitzarà anualment a partir del tercer any després de la posada
en funcionament, el preu augmentarà 50 € mensuals, resultant un total anual en cap
cas superior als 7.800 euros anuals. Una vegada transcorreguts els primers 5 anys,
es revisarà el preu mensual per adequar-lo al preu mig de mercat vigent a la zona en
aquell moment.
10.- L’Ajuntament, tal i com s’ha indicat, podrà cedir a tercers l’ús de les sales,
respectant sempre els principis de seguretat i conservació del patrimoni.
11.- Designar un interlocutor responsable del correcte procés de desenvolupament de
les activitats i dels usos dels espais. Aquest interlocutor serà la Cap de Servei de
Joventut, o el/la tècnic de Joventut en qui es delegui, i podrà ser substituïda per
decret del Regidor que tingui assumides les competències de Joventut.
12.- Supervisar l’estat de les instal·lacions periòdicament per part de l’interlocutor
responsable de l’Ajuntament i vetllar perquè les instal·lacions i les zones de pas i/o
d’ús compartit estiguin en perfecte estat.
13.- Dur a bon terme les activitats i usos previstos, directament o a través de tercers,
ajustant-se al l’ús tipificat al Pla General d’Ordenació Municipal d’equipaments i
activitats socio-culturals.
QUARTA. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
4.1.- Es podrà modificar el present Contracte en els casos següents: si hi ha
normativa de rang superior que afecti a alguna part del mateix, si l’Ajuntament aprova
alguna normativa que modifiqui alguna de les seves parts o si els signataris estan
d’acord en modificar algun dels seus acords o condicions.
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest Contracte.

CINQUENA. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE
5.1.- L'incompliment de les clàusules del present Contracte per qualsevol de les parts
signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
5.2.- La resolució del Contracte i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada
comuniqui per escrit la seva voluntat de resoldre i, si no hi ha oposició per l’altra part,
es considerarà resolt a tots els efectes un cop transcorregut un mes des de la data de
la comunicació. A aquests efectes el mes d’agost es considerarà inhàbil. En cas
d’oposició per l’altra part, resoldran els Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional
competent de Vilanova i la Geltrú o de Barcelona, en cada cas, amb renúncia
expressa a qualsevol altre fur, si qualsevol de les parts en té.
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar en via administrativa qualsevol de les
mesures cautelars previstes en la legislació vigent, per tal d’assegurar el compliment
del present Contracte i evitar perjudicis a l’interès públic municipal. En tal supòsit, la
mesura cautelar que s’adopti no podrà superar una vigència superior a un any, si la
dilació judicial no permet disposar d’una resolució ferma dins el termini.
SISENA. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El present Contracte es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució, d'acord amb els pactes 2.2 i 2.3 i 5, amb els efectes que allà es
preveuen.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) Per causes de força major.
SETENA. MARC NORMATIU DEL CONTRACTE
7.1.- Règim jurídic general d'aquest contracte
Aquest Contracte té naturalesa privada, i els seus efectes, compliment i extinció es
regiran pels acords continguts en ell, subsidiàriament per la Llei 29/1994, de 24 de
novembre, d’arrendaments urbans i demés normativa civil que li sigui d’aplicació.
VUITENA. JURISDICCIÓ COMPETENT
De conformitat amb allò que disposa l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic,
els actes de preparació i adjudicació d’aquest Contracte seran competència dels
Jutjats i Tribunals de l’ordre Contenciós-Administratiu de Barcelona capital. Els actes

d’interpretació, execució i extinció seran competència dels Jutjats i Tribunals de l’ordre
jurisdiccional Civil de Vilanova i la Geltrú..
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest Contracte en el lloc i data que
s’assenyalen.

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
14. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACORD DE LA JGL DE 15.10.2013, DE MODIFICACIÓ DE
L’ENCOMANDA DE GESTIÓ A PROMOCIÓ INDUSTRIAL
VILANOVA, SAM, DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I
LA GELTRÚ.
Vist que la Junta de Govern Local, en data 15 d’octubre de 2013, va acordar la
modificació de l’encomanda de gestió a PIVSAM de la Fira de Novembre
d’aquesta ciutat.
Vist que aquest acord ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2013, amb
relació a l’encomanda de gestió de la Fira de Novembre a PROMOCIÓ
INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, i que literalment diu el següent:
“PRIMER. MODIFICAR L’ENCOMANDA DE GESTIÓ de la Fira de Novembre de
Vilanova i la Geltrú a l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM,
efectuada en data 30 de juliol de 2012, recuperant les atribucions atorgades en
aquella encomanda, en relació amb les següents tasques:
1.- Fase Prèvia:
- Estudi de Disseny i millores en la distribució d’espais i instal·lacions.
- Disseny del Pla de producció i muntatge.
- Coordinació del disseny del Pla de seguretat i autoprotecció de la Fira de
Novembre.
- Organització de les activitats paral·leles i de dinamització firal.
2.- Fase d’Implementació:

- Direcció i coordinació del muntatge d’instal·lacions i serveis.
- Coordinació, negociació i seguiment de la producció general de la Fira.
3.- Fase d’Execució:
- Direcció i coordinació del manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la Fira.
- Direcció i coordinació dels moviments de materials i adequació d’espais.
4.- Fase de Desmuntatge:
- Direcció i coordinació del desmuntatge d’espais i instal·lacions.
- Reagrupament i retorn de materials i infraestructures.
5.- Fase de tancament:
- Elaboració dels informes necessaris respecte a proveïdors.
- Conformació de pagaments.
Les característiques tècniques del servei que es recuperen per part de l’Ajuntament
són:
- Assumir els costos de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands,
subministraments dels mateixos, així com de les estructures que s’habilitin.
- Encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a través de cartells,
banderoles i presència en diversos mitjans de comunicació con premsa, ràdio i
televisió local.
- Gestionar el cobrament del preu de l’estand, així com dels complements sol·licitats
per cada entitat.
- Ubicar l’oficina permanent de la Fira i també, durant els dies previs i durant la Fira,
un espai a prop del recinte firal que faci les funcions d’oficina de producció, equipat
amb les instal·lacions elèctriques, sanitàries i de xarxa informàtica necessàries, així
com dotar a l’equip de treball amb telefonia mòbil i recolzament administratiu, tècnic
i logístic adient.
Per tant, es mantenen, com a obligacions de PIVSAM en relació amb
l’encomanda, les següents:
1. Seran a càrrec de PIVSAM tots els impostos i drets tributaris que gravin l’activitat
objecte de la comanda.
2. PIVSAM serà responsable, civil i administrativament, davant de l’Ajuntament per
les faltes en què incorrin els seus treballadors/es, i estarà obligada a indemnitzar
per danys produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa prestació dels serveis.
A tal efecte, subscriurà una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil, que
cobreixi qualsevol reclamació relacionada amb els serveis que desenvolupi i pel
període de durada de la comanda, sobretot pel que fa referència als danys que
puguin afectar els usuaris dels serveis, obligant-se a presentar la documentació
que així ho acrediti a l’Ajuntament.
3. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.
4. Facilitar trimestralment una còpia de la liquidació de les assegurances socials,
degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de l’assegurança que
cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

5. Dur a terme el servei amb els mitjans humans i tècnics suficients.
6. Crear un servei permanent durant tot l’any d’Oficina de Fira de novembre que
atengui els possibles expositors i sigui pro actiu en la recerca de nous.
7. Executar les tasques pròpies de cada Fase firal.
Fase prèvia:
• Disseny i dimensionament del projecte
• Definició d’estratègies i línies d’actuació i negociació.
• Disseny de distribució i tarifes de contractació d’estands comercials.
• Selecció i establiment d’acords amb proveïdors i col·laboradors d’acord amb el
procediment municipal
• Col·laboració en el disseny del Pla de producció i muntatge.
• Col·laboració en el disseny del Pla de Seguretat i autoprotecció de la Fira de
novembre.
• Disseny del Pla d’atenció a les entitats.
• Col·laboració en l’organització de les activitats paral·leles i de dinamització
firal.
Fase d’implementació:
• Col·laboració en el muntatge d’instal·lacions i serveis.
• Coordinació de l’operativa de seguretat i protecció civil.
• Elaboració del procediment i circuit necessari per a executar el Pla d’atenció a
l’expositor.
Fase d’execució:
• Col·laboració en el manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la Fira.
• Direcció i coordinació del personal de seguretat, protecció civil i informadors.
• Supervisió de la implantació del Pla de Seguretat i autoprotecció.
• Coordinació del Pla d’atenció a l’expositor.
Fase de desmuntatge:
• Col·laboració en el desmuntatge d’espais i instal·lacions.
• Col·laboració en el retorn de materials i infraestructures.
Fase de tancament:
• Tancament pressupostari.
• Elaboració de la memòria de valoració i propostes de millora.
Les característiques tècniques més destacables del servei a prestar són:
• La superfície de la Fira de Novembre és aproximadament de 67.000 m².
• S’editarà una guia-directori gratuïta dels expositors per tal que els visitants de
la Fira puguin orientar-se en el seu recorregut i conèixer l’oferta dels diversos
estands instal·lats (el nombre d’exemplars no serà inferior a 4.000).
• Tanmateix haurà d’encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a
través de cartells, banderoles i la presència en diversos mitjans de
comunicació com premsa, ràdio i televisió local.

•
•

•

•
•
•
•

S’hauran de mantenir els continguts de la web dedicada a la fira:
www.firadenovembre.com durant tot l’any.
PIVSAM ha d’organitzar, en coordinació amb l’Ajuntament, activitats
complementàries que enriqueixin i dinamitzin la Fira (tallers, actuacions,
concerts, etc.). Aquestes activitats tindran un doble contingut dirigides a la
ciutadania en general i les dirigides a les empreses, comerciants i dinamització
del teixit econòmic de la ciutat. El promig d’activitats realitzades els darrers
dos anys ha estat d’un centenar. L’aportació econòmica que assigna
l’Ajuntament per a la realització d’aquestes activitats és de 40.000 euros.
En tots els materials o suports informàtics que es realitzin, haurà de fer constar
que la Fira de Novembre està organitzada per l’excel·lentíssim Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, així com incloure els logotips d’entitats col·laboradores
que s’indicaran en el seu moment a l’adjudicatari.
Tot el material publicat es realitzarà en català i serà supervisat i aprovat
prèviament a la seva impressió per l’Ajuntament.
No es podran posar a la venda entrades. L’entrada és lliure i gratuïta.
PIVSAM realitzarà la inscripció dels organismes, institucions i demés entitats
que desitgin ocupar un estand a la Fira.
Es crearà un Comitè tècnic per tractar i ajudar a la planificació dels aspectes
més tècnics de la Fira i un Consell assessor format per representants d’entitats
i membres destacats del sector socioeconòmic de la ciutat designats per
PIVSAM i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

SEGON. APROVAR una contraprestació fixa a favor de PIVSAM pels serveis
encomanats, per import de 30.000 € (IVA inclòs), abonats en data 9 d’octubre de
2013, amb càrrec a la partida 10.432.2279901 FIRES, avançats per anticipat en
concepte de Direcció de Producció de la FIRA de Novembre.
TERCER. APROVAR el càrrec de les despeses per les tasques i atribucions
recuperades per l’Ajuntament a la partida 10.432.2279901. FIRES , segons consta al
Decret de data 8 d’octubre de 2013.
QUART. Atès que en data 9 d’octubre de 2013 les quantitats percebudes per PIVSAM
en concepte de pagaments inicials d’expositors, ascendeix a un total de 32.743,57 €
(IVA inclòs), i que un cop deduïts els pagaments efectuats fins a la data per import de
2.770,00 € resulta un saldo de 29.973,57 €, que s’hauran d’ingressar al compte que
l’Ajuntament habiliti expressament per a la Fira de Novembre.
CINQUÈ. Proposar la RATIFICACIÓ pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
dels presents acords, per a garantir la seva validesa.
SISÈ. NOTIFICAR els presents acords a l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL
VILANOVA, SAM, facultant l’alcaldessa per a la signatura del Conveni que s’adjunta.”

CONVENI QUE REGULA LA MODIFICACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE
LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’EMPRESA PROMOCIÓ
INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM)
Vilanova i la Geltrú,

de

de 2013.
REUNITS :

D’una banda, la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova
i la Geltrú, autoritzada per a aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data
15 d’octubre, assistida pel secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí i Sardà.
I per altra el Sr. Joan Giribet de Sebastián, en qualitat de vicepresident de Promoció
Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), autoritzat per acord del Consell d’Administració
de la mercantil, de data xxx.
Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni,
MANIFESTEN :
I.- Que a Vilanova i la Geltrú s’organitza des de 1991 la recuperada Fira de Novembre
i que l’Ajuntament considera que és necessari optar per un nou model de gestió
d’organització i execució de la fira que permeti millorar l’eficàcia i eficiència de la
mateixa, podent treballar durant tot l’any amb una Oficina oberta de la fira.
II.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat que PIVSAM gestioni i executi
la fira.
D’altra banda, PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, considera convenient
assumir el present encàrrec, tot aprofitant l’experiència que té en el desenvolupament
de projectes municipals.
Per tot això, i a l’empara del règim jurídic de l’encomanda de gestió que preveu l’art.
15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ambdues parts formalitzen el
present conveni que té per objecte l’encàrrec de gestió a PROMOCIÓ INDUSTRIAL
VILANOVA, SAM, (PIVSAM) de la Fira de Novembre, d’acord amb les següents
CLÀUSULES :
Clàusula 1: OBJECTE I DEFINICIÓ
L’objecte d’aquest conveni és regular els termes en què PIVSAM gestionarà els
continguts i serveis que es consideri oportú delegar-li, en relació amb la gestió i
organització de la Fira de Novembre.

L’objecte d’aquest conveni inclou les eventuals modificacions d’espais que es puguin
realitzar dels ja existents a proposta o per instrucció de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Clàusula 2: OBJECTIUS GENERALS
1. Determinar la fórmula de gestió, i la distribució de responsabilitats entre PIVSAM i
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de gestionar i executar la Fira de
novembre d’una forma eficaç i eficient.
2. Optimitzar els recursos destinats a la gestió de la fira.
3. Oferir un servei estable i permanent d’Oficina de Fira durant tot l’any.
4. Establir estratègies de captació d’expositors, especialment en la contractació
d’expositors del territori.
5. Millorar i modernitzar la imatge de la fira.
Clàusula 3: INICI I DURADA DE L’ENCOMANDA
L’inici del conveni s’estableix a la data de la seva signatura, sens perjudici de que es
fixa el dia 21 d’octubre de 2013, als efectes formals, com a data d’inici de les tasques
d’organització, gestió i administració de la Fira de Novembre, essent la seva durada
fins el 31 de desembre de 2013, prorrogables any a any de forma indefinida, fins que
una de les dues parts el denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos.
Clàusula 4: OBLIGACIONS DE PIVSAM EN RELACIÓ AMB LA COMANDA
Es mantenen les següents obligacions de PIVSAM, en relació amb l’encomanda de
serveis:
1. Seran a càrrec de PIVSAM tots els impostos i drets tributaris que gravin l’activitat
objecte de la comanda.
2. PIVSAM serà responsable, civil i administrativament, davant de l’Ajuntament per
les faltes en què incorrin els seus treballadors/es, i estarà obligada a indemnitzar
per danys produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa prestació dels serveis. A
tal efecte, es subscriurà una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil, que
cobreixi qualsevol reclamació relacionada amb els serveis que desenvolupi i pel
període de durada de la comanda, sobretot pel que fa referència als danys que
puguin afectar als usuaris dels serveis, obligant-se a presentar la documentació
que així ho acrediti a l’Ajuntament.
3. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.
4. Facilitar anualment una còpia de la liquidació de les assegurances socials,
degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de l’assegurança que
cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Dur a terme el servei amb els mitjans humans i tècnics suficients.
6. Crear un servei permanent durant tot l’any d’oficina de Fira de novembre que
atengui els possibles expositors i sigui proactiu en la recerca de nous.
7. Executar les tasques pròpies de cada fase firal:

Fase prèvia
-

Disseny i dimensionament del projecte.
Definició d’estratègies i línies d’actuació i negociació.
Disseny de distribució i tarifes de contractació d’estands comercials.
Selecció i establiment d’acords amb proveïdors i col·laboradors d’acord amb el
procediment municipal.
Col·laboració en el disseny del pla de producció i muntatge.
Col·laboració en el disseny del Pla de seguretat i autoprotecció de la Fira de
Novembre.
Disseny del Pla d’atenció a les entitats.
Col·laboració en l’organització de les activitats paral·leles i de dinamització firal.

Fase d’implementació
-

Col·laboració en el muntatge d’instal·lacions i serveis.
Coordinació de l’operativa de seguretat i protecció civil.
Elaboració del procediment i circuit necessari per a executar el Pla d’atenció a
l’expositor.

Fase d’execució
-

Col·laboració en el manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la Fira.
Direcció i coordinació del personal de seguretat, protecció civil i informadors.
Supervisió de la implantació del Pla de Seguretat i autoprotecció.
Coordinació del Pla d’atenció a l’expositor.

Fase de desmuntatge
-

Col·laboració en el desmuntatge d’espais i instal·lacions.
Col·laboració en el retorn de materials i infraestructures.

Fase de tancament
-

Tancament pressupostari.
Elaboració de la memòria de valoració i propostes de millora.

Les característiques tècniques més destacables del servei a prestar són:
a) La superfície de la Fira de Novembre és aproximadament de 67.000 m².
b) S’editarà una guia-directori gratuïta dels expositors per tal que els visitants de la
Fira puguin orientar-se en el seu recorregut i conèixer l’oferta dels diversos
estands instal·lats (el nombre d’exemplars no serà inferior a 4.000).
c) Tanmateix haurà d’encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a través
de cartells, banderoles i la presència en diversos mitjans de comunicació com
premsa, ràdio i televisió local.

d) S’hauran de mantenir els continguts
www.firadenovembre.com durant tot l’any.

de la

web dedicada a

la fira:

e) PIVSAM ha d’organitzar, en coordinació amb l’Ajuntament i previ consens entre
les parts, activitats complementàries que enriqueixin i dinamitzin la Fira (tallers,
actuacions, concerts, etc.). Aquestes activitats tindran un doble contingut: dirigides
a la ciutadania en general i les dirigides a les empreses, comerciants i
dinamització del teixit econòmic de la ciutat. El promig d’activitats realitzades en
els darrers dos anys ha estat d’un centenar. L’aportació econòmica que assigna
l’Ajuntament per a la realització d’aquestes activitats és de QUARANTA MIL
EUROS (40.000€) imputada a la partida 10.432.2279901 Fires.
f)

En tots els materials o suports informàtics que es realitzin, haurà de fer constar,
que la Fira de Novembre està organitzada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
així com incloure els logotips d’entitats col·laboradores que s’indicaran en el seu
moment a l’adjudicatari.

g) Tot el material publicat es realitzarà en català i serà supervisat i aprovat
prèviament a la seva impressió per l’Ajuntament.
h) No es podran posar a la venda entrades. L’entrada és lliure i gratuïta.
i)

PIVSAM realitzarà la inscripció dels organismes, institucions i demés entitats que
desitgin ocupar un estand a la Fira

j)

Es crearà un Comitè tècnic per tractar i ajudar a la planificació dels aspectes més
tècnics de la Fira i un Consell assessor format per representants d’entitats i
membres destacats del sector socioeconòmic de la ciutat designats per PIVSAM i
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Clàusula 5: OBLIGACIONS I DRETS DE L’AJUNTAMENT
Els drets i obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quant a la modificació de
l’encomanda de gestió, seran els següents:
1.- Fase Prèvia:
- Estudi de disseny i millores en la distribució d’espais i instal·lacions.
- Disseny del pla de producció i muntatge.
- Coordinació del disseny del Pla de Seguretat i autoprotecció de la Fira de
Novembre.
- Organització de les activitats paral·leles i de dinamització firal.
2.- Fase d’Implementació:
- Direcció i coordinació del muntatge d’instal·lacions i serveis.
- Coordinació, negociació i seguiment de la producció general de la fira.

3.- Fase d’Execució:
- Direcció i coordinació del manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la fira.
- Direcció i coordinació dels moviments de materials i adequació d’espais.
4.- Fase de Desmuntatge:
- Direcció i coordinació del desmuntatge d’espais i instal·lacions.
- Reagrupament i retorn de materials i infrastructures.
5.- Fase de tancament:
- Elaboració dels informes necessaris respecte a proveïdors.
- Conformació de pagaments.
Les característiques tècniques dels serveis que es recuperen per part de l’Ajuntament
són:
- Assumir els costos de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands,
subministrament dels mateixos, així com de les estructures que s’habilitin.
- Encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a través de cartells,
banderoles i presència en diversos mitjans de comunicació com premsa, ràdio i
televisió local.
- Gestionar el cobrament del preu de l’estand, així com dels complements sol·licitats
per cada entitat.
- Ubicar l’oficina permanent de la Fira, i també durant els dies previs i durant la fira,
d’un espai proper al recinte firal, que faci les funcions d’oficina de producció, equipat
amb les instal·lacions elèctriques, sanitàries i de xarxa informàtica necessàries.
Dotar a l’equip de treball amb telefonia mòbil i recolzament administratiu, tècnic i
logístic adient.
Clàusula 7: COORDINACIÓ ENTRE PIVSAM I L’AJUNTAMENT I SEGUIMENT DEL
CONVENI
Es crearà una comissió tècnica que farà un seguiment del compliment del present
conveni.
Clàusula 8: RÈGIM ECONÒMIC
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, realitzarà una contraprestació econòmica fixa a
favor de PIVSAM pels serveis encomanats, per un import de TRENTA MIL euros
(30.000 €, IVA inclòs), amb càrrec a la partida 10.432.2279901 Fires, avançats per
anticipat en concepte de “Direcció de producció de la Fira de Novembre”.

- Atès que en data 9 d’octubre de 2013, les quantitats percebudes per PIVSAM en
concepte de pagaments inicials d’expositors, ascendeix a TRENTA-DOS MIL SETCENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (32.743,57
€ IVA inclòs) i que un cop deduïts els pagaments efectuats fins a la data per import
de DOS MIL SET-CENTS SETANTA EUROS (2.770 €), resulta un saldo de VINT-INOU MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS (29.973,57 €), que s’hauran d’ingressar al compte que l’Ajuntament
habiliti expressament per a la Fira de Novembre.
- L’Ajuntament assumirà, en funció de les seves tasques i atribucions, despeses per
valor de DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS EUROS (233.600 € sense
IVA), essent els ingressos previstos de CENT NORANTA-TRES MIL SIS-CENTS
EUROS (193.600 € sense IVA), als que s’hauran d’afegir els QUARANTA MIL
EUROS (40.000 € IVA inclòs) ja disposats en el pressupost municipal, en la partida
de Fires.
Clàusula 11: MARC LEGAL
El servei recollit al present conveni es regeix per la Llei 8/1994, de 25 de maig,
d'activitats firals, modificada pel Decret legislatiu 3/2010 , de 5 d'octubre, per a
l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
(DOGC núm. 5729, de 6.10.2010) i la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, de
30.12.2011), així com pel Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
reglament de la Llei d'activitats firals.
I en prova de conformitat ho firmen per duplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat i
data designades a l’encapçalament.

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
15. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ I LA DELEGACIÓ AL GARRAF DE LA CAMBRA DE
COMERÇ DE BARCELONA.
Relació de fets
1. Atès que la Delegació al Garraf de la Cambra de Comerç de Barcelona i la
regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
col·laboren de forma habitual en la realització d’activitats formatives, i de
suport a la gestió i a la creació d’empreses.

2. Vist que des del Servei d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament, es treballa
per unificar tràmits i gestions a les empreses i els emprenedors, i per optimitzar
els recursos disponibles.
3. Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica disposa a les seves
dependències d’un espai adequat perquè la Delegació al Garraf de la Cambra
de Comerç de Barcelona pugui desenvolupar la seva activitat.
4. Atès que la Cambra de Comerç de Barcelona, ja ha optat per aquesta
fórmula de cooperació amb d’altres ajuntaments de la província de Barcelona.
Fonaments de dret
De conformitat amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del procediment
administratiu de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i demés normativa concordant.
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Delegació al Garraf de la
Cambra de Comerç de Barcelona.
SEGON. Facultar l’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme,
per a la signatura del conveni, i de quanta documentació sigui necessària a
l’efecte.”
CONVENI ENTRE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA (DELEGACIÓ AL
GARRAF) I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia xxxxxxxx de 2013,
Es reuneixen:
D’una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest i en
companyia del senyor GERARD FIGUERAS I ALBÀ, regidor de Promoció Econòmica

i Turisme i assistits pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació,
facultats per a aquest acte per acord del Ple de la Corporació de data xxxx
De l’altra part, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (d'ara
endavant la Cambra) amb domicili a Barcelona, Av. Diagonal, número 452, CIF
número Q-0873001-B, representada en aquest acte pel director gerent senyor
XAVIER CARBONELL I ROURA, DNI 40558131T, qui actua en ús de les facultats que
li van ser conferides per acord del Ple de la Corporació de data 18 de juliol de 2002 i
pel president del Consell de la Delegació de la Cambra al Garraf, senyor AMADEU
PUJOL I HUGUET, qui actua en virtut de l’acord del Comitè Executiu d’aquesta
corporació, de data 25 de novembre de 2010.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
I. Que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona es va crear
l’any 1886 per defensar l’interès general i aconseguir el bé comú del comerç, la
indústria i la navegació.
II. La Cambra és una institució representativa, independent, democràtica i eficient,
que garanteix la promoció de l’activitat econòmica i empresarial i el desenvolupament
sostenible del territori.
III. La Cambra té 10 delegacions i 2 antenes que apropen la Corporació a totes les
empreses de les diferents demarcacions.
IV. Que la delegació al Garraf de la Cambra col·labora de manera habitual amb la
regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i ambdues
institucions es donen suport mútuament, en els diferents programes i accions que
desenvolupen.
V. Que la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
mitjançant el Servei d’Activitat Econòmica i d’Atenció a l’Emprenedor, té la voluntat
d’unificar serveis, per tal de fer un acompanyament integral a les empreses i els
emprenedors.
VI. Que la Delegació al Garraf de la Cambra, realitza diversos tràmits empresarials
habituals, entre ells: registres d’empreses instal·ladores, mantenidores i reparadores,
carnets professionals, registres administratius, comunicacions a l’Administració,
gestions Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, formació,
suport a la internacionalització, etc.
VII. Que les dues entitats tenen interès a cercar noves fórmules de cooperació, que
incrementin l’eficiència en el servei i en redueixin el cost.
PACTES

Primer. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cedeix a la Cambra un espai dins de les
instal·lacions de la regidoria de Promoció Econòmica, a la plaça de la Vila, per tal
d’ubicar la delegació de la Cambra al Garraf. En l’espai cedit a la Cambra prestarà
els serveis propis de la corporació, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris.
Aquesta cessió, que és gratuïta, es realitza seguint el model d’altres poblacions, com
Granollers, Mollet del Vallès o Viladecans i no meritarà cap taxa.
Segon. La Cambra ocuparà l’espai assenyalat en el plànol de l’annex 1. A l’entrada
del local es posarà un rètol per tal de fer visible la presència de la Cambra així com la
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L’horari d’atenció al públic per
a la prestació del servei per part de la Cambra serà: de 9 a 14 h i de 15 a 17:30 h, de
dilluns a dijous, i divendres de 9 a 14 h., excepte en els mesos de juny, juliol, agost i
setembre, Setmana Santa i del 22 de desembre al 7 de gener, que serà de 8:30 a
14:30 h.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú equiparà l’espai, d’uns 10 m2, amb el mobiliari
següent:
- 1 taulell, 2 cadires, 1 armari, 1 arxivador i connexions per als diferents aparells
d’oficina.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de les despeses i
subministraments d’aigua i llum, així com de la neteja i, en general, de totes les
despeses corresponents al manteniment de l’edifici.
La Cambra es compromet a tenir cura de l’espai i respectar les normes i directrius de
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel que fa a l’ús, així com a no cedir-lo a altres
persones o entitats.
La Cambra aportarà el material informàtic necessari per a l’activitat (ordinador,
impressora, etc.) i es farà càrrec de l’alta i el pagament de la línia telefònica i d’accés
a Internet.
Tercer. La Cambra destinarà una persona pertanyent a la plantilla de la corporació,
que tindrà la missió de dur a terme la prestació de serveis propis de la Cambra així
com de col·laboració amb el Servei d’Activitat Econòmica i d’Atenció a l’Emprenedor
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
La Cambra garanteix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que la persona destinada
a desenvolupar qualsevol tasca, estarà contractada per la Cambra i complirà la
normativa laboral i de seguretat social que resulti d’aplicació, i que mantindrà
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú indemne per qualsevol reclamació de tipus laboral
que pogués presentar.
La persona que la Cambra destini a la prestació del servei esmentat seguirà les
indicacions que rebi de la Cambra i el personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

s’haurà de dirigir a la Cambra per a qualsevol qüestió relacionada amb la seva
activitat.
Quart. La Delegació al Garraf de la Cambra de Comerç posarà a disposició de
l’Ajuntament, sempre que sigui possible, les seves dependències de la rambla
Principal. L’Ajuntament haurà de sol·licitar-les prèviament, per assegurar-ne la
disponibilitat.
Cinquè. Comissió de seguiment del conveni:
I.

Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present document, així
com recollir altres propostes o iniciatives. La comissió estarà integrada pel
regidor de Promoció Econòmica o persona en qui delegui, el president de la
delegació al Garraf de la Cambra de Comerç de Barcelona, un tècnic de la
regidoria de Promoció Econòmica i un tècnic de la Cambra.

II. La comissió es reunirà d’ordinari un cop l’any, i es podrà convocar de forma
extraordinària, sempre que es consideri oportú i/o sigui requerit per alguna de
les dues parts.
Sisè. Aquest conveni tindrà una vigència de 2 anys. Un cop exhaurit aquest termini,
es renovarà tàcitament per anualitats. Això no obstant, qualsevol de les dues parts
podrà resoldre el present conveni en qualsevol moment, havent-ho de notificar
fefaentment a l'altra part amb una antelació de tres mesos. La resolució d'aquest
conveni per part de l'Ajuntament no generarà en cap cas dret a percebre cap mena
d'indemnització a favor de la Cambra de Comerç de Barcelona.
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present
conveni, que s’estén per duplicat, amb un annex, i a un sol efecte, a la data i lloc
esmentats a l’encapçalament.

ANNEX 1
PLÀNOL DE L’ESPAI

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
16. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
D’UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA NOVA ETAPA
2013-2015 DE “DONES D’EMPRESA DE L’ADEG”.

Relació de fets
1. Ates què la secció Dones d’Empresa de l’ADEG ha elaborat un pla
d’actuació 2013-2015 que preveu inaugurar una nova etapa, i que s’adjunta a
l’expedient.

2. Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica es vol fer una
aportació econòmica per al conjunt d’actuacions previstes.
Fonaments de dret
Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de
subvencions; Decret 179/1995, que aprova el reglament d’obres activitats i
serveis dels ens locals; Ordenança municipal general reguladora de
l’atorgament de subvencions; Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim
local; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària a “Dones d’Empresa de
l’ADEG” per a la nova etapa 2013-2015 de MIL EUROS (1.000 €) per
desenvolupar el conjunt d’actuacions previstes, imputats a la partida
10.430.48200.
SEGON. L’activitat subvencionada s’haurà d’ajustar a les següents condicions:
2.1 Dones d’Empresa de l’ADEG es compromet a col·laborar amb la
Regidoria de Promoció Econòmica, en els diferents projectes d’atenció,
seguiment d’empreses i formació que s’hi desenvolupen.
2.2 Dones d’Empresa de l’ADEG, lliurarà a la Regidoria de Promoció
Econòmica una memòria de les activitats realitzades, amb el
corresponent desglossament pressupostari.
2.3 Dones d’Empresa de l’ADEG, farà arribar a la Regidoria de Promoció
Econòmica informació de les diferents activitats que realitzi, i farà constar
en la publicitat la col·laboració amb l’Ajuntament.
TERCER. Aquesta subvenció queda subjecta al règim legal previst per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Decret 179/1995, que
aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; Ordenança
Municipal General reguladora de l’atorgament de subvencions.
QUART. Notificar aquest acord als interessats.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

17. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LA
PARADA NÚM. 31 DEL MERCAT DEL CENTRE.
Relació de fets
En data 5 de setembre de 2013, la Sra. CONCEPCIÓN FRANCO GARCÍA,
amb DNI 52216408Z, i domicili a Ctra. de Vilafranca, 70-72, at. 01, de Vilanova
i la Geltrú (08800), com a concessionària de la parada núm. 31 del Mercat del
Centre, ha presentat una sol·licitud a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb
registre d’entrada núm. 2013022578/1, en la qual manifesta la renúncia a la
concessió respecte de la dita parada, lliurant-la a favor de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
Atès que a la sol·licitud es demana l’acceptació de la renúncia de la concessió
de la parada núm. 31 del Mercat del Centre, de la qual és concessionària, a
favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals és favorable.
Fonaments de dret
1. Vist allò que disposa l’article 21 del Reglament dels mercats municipals,
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004, relatiu a la renúncia
de la concessió per part del concessionari/ària.
2. Vist l’article 58 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Acceptar la renúncia de la Sra. CONCEPCIÓN FRANCO GARCÍA
de la concessió de la parada núm. 31 del Mercat del Centre.
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

18. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LA
PARADA NÚM. 67 DEL MERCAT DEL CENTRE.
Relació de fets
En data 19 de setembre de 2013, el Sr. DIEGO CUENCA GÓMEZ, amb DNI
77252622S, i domicili al c/ Dr. Ferran, 45-47 bxs B, de Sant Pere de Ribes
(08812), com a concessionari de la parada núm. 67 del Mercat del Centre, ha
presentat una sol·licitud a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb registre
d’entrada núm. 2013023607/1, en la qual manifesta la renúncia a la concessió
respecte de la dita parada, lliurant-la a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Atès que a la sol·licitud es demana l’acceptació de la renúncia de la concessió
de la parada núm. 67 del Mercat del Centre, de la qual és concessionari, a
favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals és favorable.
Fonaments de dret
1. Vist allò que disposa l’article 21 del Reglament dels mercats municipals,
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004, relatiu a la renúncia
de la concessió per part del concessionari/ària.
2. Vist l’article 58 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Acceptar la renúncia del Sr. DIEGO CUENCA GÓMEZ de la
concessió de la parada núm. 67 del Mercat del Centre.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

19. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LA
PARADA NÚM. 11 DEL MERCAT DE MAR.
Relació de fets
En data 6 de setembre de 2013, la Sra. JUANA MORANT RUEDA, amb DNI
31139337M, i domicili al carrer del Forn del Vidre, 12 01 03, de Vilanova i la
Geltrú (08800), com a concessionària de la parada núm. 11 del Mercat de Mar,
ha presentat una sol·licitud a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb registre
d’entrada núm. 2013022653/1, en la qual manifesta la renúncia a la concessió
respecte de la dita parada, lliurant-la a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Atès que a la sol·licitud es demana l’acceptació de la renúncia de la concessió
de la parada núm. 11 del Mercat de Mar, de la qual és concessionària, a favor
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals és favorable.
Fonaments de dret
1. Vist allò que disposa l’article 21 del Reglament dels mercats municipals,
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004, relatiu a la renúncia
de la concessió per part del concessionari/ària.
2. Vist l’article 58 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Acceptar la renúncia de la Sra. JUANA MORANT RUEDA de la
concessió de la parada núm. 11 del Mercat de Mar.
SEGON. Notificar aquest acord a la interessada.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT
20. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS
ACORDS DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR
DE 23.10.2013, DE DONAR NOM A VIALS I ESPAIS PÚBLICS DE
LA CIUTAT I DE RENUMERACIÓ DE VIALS.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va fer el dia 12 de desembre
de 2011 va acordar la constitució de la nova Comissió Municipal de
Nomenclatura dels Vials Públics de la ciutat, d’acord amb la nova organització
municipal a partir de les eleccions municipals del 22 de maig de 2011,
constituint-la de nou i aprovant la relació de membres que la composaran.
El Ple de l’Ajuntament de data 8 d’octubre de 2012 va aprovar la modificació
d’alguns dels seus membres d’acord amb els nous nomenaments fets per
Decrets de dates 1 i 7 de març de 2012.
El dia 23 d’octubre de 2013 la Comissió Municipal de Treball per la
Nomenclatura de Vials Públics a la ciutat va informar favorablement el canvi
proposat en la darrera reunió de la Comissió del dia 3 de juliol, després de
haver consultat amb el patró major de la Confraria, Sr. Illa, la intenció de fer el
canvi de nom del carrer de la Boia, carrer que està al mig del parc de Baix-amar i en el que no hi ha gent empadronada, per carrer de l’Any dels Negats, en
record de la tragèdia marinera que va sacsejar la vila el 9 de novembre de
1886, i donar el nom de carrer de la Boia, al carrer paral·lel a aquest i que
està per sota de la via.
També donar nom al jardins que hi ha al sector Llimonet - rambla dels Països
Catalans, cantonada amb l’avinguda de Vilafranca del Penedès-, com jardins
d’Ovidi Montllor.
Així mateix va acordar renumerar el carrer de l’Ametller, des del carrer de Sant
Josep fins al torrent de la Pastera, per obertura d’aquest tram en les obres del
Centre multiserveis La Plataforma i numerar les finques del passeig de
Salvador Espriu, quin nom fou aprovat en el Ple del dia 29/7/13, tenint fins ara
l’adreça per platja de Sant Gervasi.
La Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, aquest Ple
de l’Ajuntament
ACORDA

PRIMER. APROVAR el canvi de nom del carrer de la Boia per carrer de l’Any
dels Negats, en record de la tragèdia marinera que va sacsejar la vila el 9 de
novembre de 1886.
SEGON. APROVAR donar el nom de carrer de la Boia, al carrer paral·lel a la
via, banda mar, dins el sector de l’Eixample de Mar.
TERCER. APROVAR donar el nom de jardins d’Ovidi Montllor als jardins
situats al sector Llimonet - rambla dels Països Catalans, cantonada amb
l’avinguda de Vilafranca del Penedès-.
QUART. APROVAR la renumeració del carrer de l’Ametller, només banda
números senars, des del carrer de Sant Josep fins al torrent de la Pastera, per
obertura d’aquest tram en les obres del Centre multiserveis La Plataforma.
CINQUÈ. APROVAR la numeració de les finques del passeig de Salvador
Espriu, quin nom fou aprovat en el Ple del dia 29/7/13, tenint fins ara l’adreça
per platja de Sant Gervasi.

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
21. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU,
DEL REGLAMENT DE CREACIÓ D’UN FITXER SOBRE DADES
DEL TRÀNSIT.
Antecedents
1. En data 22 de març de 2010, l’alcalde va ordenar la instal·lació de
videocàmeres de captació i reproducció d’imatges per al control, regulació,
vigilància i disciplina del trànsit en les vies públiques competència del municipi
de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la disposició addicional segona del Decret
134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la
policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya (DOGC 2892,
19.5.99). La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de
Catalunya, en la seva reunió de data 6 de juny de 2010, informa favorablement
sobre la instal·lació de 22 càmeres de trànsit a Vilanova i la Geltrú.

2. Aquestes funcions es realitzaran mitjançant un sistema de 6 càmeres,
instal·lades en punts estratègics, llur objectiu és l’efecte dissuasori perquè els
conductors respectin la senyalització vertical que hauria d’incidir directament
en la millora de la seguretat viària i la reducció del volum de trànsit i afluència
de vehicles a les zones de prioritat invertida; es pretén reduir el trànsit de pas
per tal de fomentar l’ús dels modes a peu i amb bicicleta. Per a dur a terme
aquesta garantia finalista, aquesta es realitzarà mitjançant un sistema de
càmeres, donat que l’aplicació d’altres mitjans de control podrien comportar
uns esforços desproporcionats per l’objectiu perseguit.
3. L’objectiu que es persegueix amb el control fotogràfic (infraccions de trànsit)
és permetre l’obtenció d’imatges de vehicles no autoritzats abans de passar
per la zona restringida i un cop hagi superat la senyalització, identificar la
matrícula, el lloc, el dia i l’hora de la infracció, motiu pel qual la instal·lació no
grava vídeo ni sons, sinó que s’ha dissenyat només per a efectuar fotografies.
Aquest control es pot efectuar les vint-i-quatre hores del dia, els tres cents
seixanta-cinc dies de l’any.
Fonaments de dret
1. L’article 63.2 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
2. La introducció d’aquest sistema de vigilància comporta la creació d’un fitxer
de titularitat pública a l’empara de la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades
personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o
videocàmeres, amb les garanties i condicions de la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i complint els
requisits d’inscripció de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana
de Protecció de Dades i la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer de 2009, sobre el
tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de
videovigilància, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de creació d’un fitxer sobre dades
del trànsit.
SEGON. Aprovar la creació del fitxer de dades del trànsit.

TERCER. Publicar aquest acord inicial del Reglament de creació d’un fitxer de
titularitat pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el text
íntegre de la norma al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en
el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions.”
REGLAMENT DE CREACIÓ D’UN FITXER SOBRE DADES DE TRÀNSIT
SUMARI
Exposició de motius
Article 1. Creació d’un fitxer de titularitat pública.
Article 2. Descripció de la ubicació de les cambres de videovigilància del
trànsit.
Article 3. Denominació del fitxer.
Article 4. Finalitat del fitxer.
Article 5. Descripció del col·lectiu de persones.
Article 6. Procediment de recollida de dades personals.
Article 7. Descripció de dades del fitxer.
Article 8. Procedència del fitxer.
Article 9. Cessions de dades.
Article 10. Transferències de dades internacionals.
Article 11. Responsable del fitxer.
Article 12. Exercici dels drets ARCO.
Article 13. Mesures de seguritat del fitxer.
Disposició final primera.
Disposició final segona.

Disposició final tercera.
_______________________________________________________________
Exposició de motius
Amb la finalitat de garantir la necessària seguretat jurídica en l’àmbit tan sensible pels
drets fonamentals com el de la protecció de dades i com a conseqüència de la
instal·lació de videocàmeres de captació i reproducció d’imatges per al control,
regulació, vigilància i disciplina del trànsit en les vies públiques competència del
municipi de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la disposició addicional segona del
Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la
policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya (DOGC 2892, 19.5.99).
Aquestes funcions de vigilància i disciplina del trànsit es realitzaran mitjançant un
sistema de 6 càmeres, instal·lades en punts estratègics, llur objectiu és l’efecte
dissuasori perquè els conductors respectin la senyalització vertical que hauria d’incidir
directament en la millora de la seguretat viària i la reducció del volum de trànsit i
afluència de vehicles a les zones de prioritat invertida; es pretén reduir el trànsit de
pas per tal de fomentar l’ús dels modes a peu i amb bicicleta. Per a dur a terme
aquesta garantia finalista, aquesta es realitzarà mitjançant un sistema de càmeres,
donat que l’aplicació d’altres mitjans de control podrien comportar uns esforços
desproporcionats per l’objectiu perseguit.
L’objectiu que es persegueix amb el control fotogràfic (infraccions de trànsit) és
permetre l’obtenció d’imatges de vehicles no autoritzats abans de passar per la zona
restringida i un cop hagi superat la senyalització, identificar la matrícula, el lloc, el dia i
l’hora de la infracció, motiu pel qual la instal·lació no grava vídeo ni sons, sinó que
s’ha dissenyat només per a efectuar fotografies. Aquest control es pot efectuar les
vint-i-quatre hores del dia, els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any.
La introducció d’aquest sistema de vigilància comporta la creació d’un fitxer de
titularitat pública a l’empara de la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins
de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, amb les garanties i
condicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, i complint els requisits d’inscripció de la Llei 32/2010, de l'1
d’octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Instrucció 1/2009, de 10
de febrer de 2009, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant
càmeres de videovigilància.
En data 22 de març de 2010, l’alcalde va ordenar la instal·lació de videocàmeres de
captació i reproducció d’imatges per al control, regulació, vigilància i disciplina del
trànsit en les vies públiques competència del municipi de Vilanova i la Geltrú, d’acord
amb la disposició addicional segona del Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació
de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de
Catalunya (DOGC 2892, 19.5.99). La Comissió de Control dels Dispositius de

Videovigilància de Catalunya, en la seva reunió de data 6 de juny de 2010, informà
favorablement sobre la instal·lació de càmeres de trànsit a Vilanova i la Geltrú.
Article 1. Autoritzar la creació d’un fitxer de titularitat pública de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, amb CIF núm. P0830800I, de dades personals d’imatges de
videovigilància del trànsit, obtingudes a través de càmeres, d’acord amb el que
assenyala l’article 20.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal.
Article 2. La ubicació de les sis càmeres de videovigilància del trànsit és:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. Escolapis – C. Col·legi
C. Manuel Marquès – C. Josep Llanza
Rbla. Pau – C. Forn de Vidre
Rbla. Pau – C. Àncora
Rbla. Pau – C. Pere Jacas
C. Ferrer i Vidal

Article 3. La denominació del fitxer és: Vigilància del trànsit de Vilanova i la Geltrú.
Article 4. La finalitat d’aquest fitxer és la de vigilància del compliment de les normes
de trànsit, i el seu ús, la gestió de sancions per incompliments i seguretat vial a la
zona assenyalada.
Article 5. Les persones o col·lectius sobre els quals es poden arribar a obtenir dades
personals mitjançant aquest sistema són els titulars, o conductors dels vehicles que
infringeixen la senyalització vertical de prohibida la circulació.
Article 6. El procediment de recollida de les dades de caràcter personal és a través
de càmeres ubicades en les ubicacions assenyalades.
Article 7. La descripció de dades d’aquest fitxer és el d’imatges, com a caràcter
identificatiu, DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, i infraccions
administratives, segons l’article 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sobre una estructura bàsica
d’emmagatzematge d’aquestes.
Article 8. Procedència del fitxer: Del propi interessat.
Article 9. Cessions de dades previstes: No es preveuen.
Article 10. Transferències internacionals: No es preveuen.
Article 11. El responsable del fitxer és l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.

Article 12. Les peticions per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició es poden presentar al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú situat a la plaça de la Vila, núm. 8.
Article 13. Les mesures de seguretat d’aquest fitxer es corresponen a les de nivell
mitjà.
Disposició final primera.
Acordar la inscripció d’aquest fitxer en el Registre de Protecció de Dades de
Catalunya, de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, complimentant adientment
els formularis corresponents, procedint a l’elaboració del document de seguretat i fentne lliurament de tota aquesta documentació a aquests organismes.
Disposició final segona.
Donar compte a la Direcció de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
perquè l’inscrigui en el Registre General que regula l’article 13 del Decret 134/1999,
de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la
Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
Disposició final tercera.
Aquest Reglament de creació d’un fitxer de titularitat pública de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, entrarà en vigor al mes següent de la publicació del seu text
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini previst
a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i
romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació.

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots
Vots en contra: PP = 3 vots
22. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DE LA
SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT
EL 6 D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’INCASÒL, REFERENT A LA
MATERIALITZACIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL
SECTOR “PLATJA LLARGA” AL SECTOR “EIXAMPLE NORD”.
Relació de fets
I.- En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, referent a la

materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector
“Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Aquest Conveni
va estar aprovat prèviament per acord del Ple de la Corporació de data 18 de
setembre de 2006 (BOPB núm. 249, de 18-10-2006).
II.- En data 26 de març de 2007 es va aprovar inicialment la Modificació
puntual del PGOU del sector l'Eixample Nord. Així mateix, en data 25
d’octubre de 2007 es va constituir el Consorci Urbanístic per al
desenvolupament del sector de l’Eixample Nord que es compon de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, amb la
participació d’ambdós ens consorciats en els drets i obligacions per meitats
iguals, al 50%, tal i com determina expressament l’article 7.1 dels seus
Estatuts.
III.- En data 9 d’octubre de 2009 es va subscriure una primera addenda al
Conveni de data 6 d’octubre de 2006, en la qual s’acordava modificar el
calendari i termini màxim per formalitzar les permutes pactades en el conveni
abans esmentat, modificant l’acorden tretzè, així com també es modificava
l’acorden quinzè del conveni quant a la condició resolutòria de la seva eficàcia
pel supòsit de no aprovar-se definitivament la Modificació puntual del PGOU
de Vilanova i la Geltrú. Aquesta addenda va ser aprovada pel Ple de la
Corporació de 5 d’octubre de 2009.
IV.- Per diverses circumstàncies no s’ha complert, a data d’avui, la previsió de
calendari dels terminis d’aprovació dels diferents instruments de planejament i
gestió urbanística previstos en l’acorden Tretzè del Conveni esmentat
anteriorment, per la qual cosa cal establir uns nous terminis de compliment
que s’adeqüin a la realitat actual.
En aquest sentit, en data 14 de juny de 2012 es va signar una Segona
addenda del conveni de l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats
Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de 2006, que establia com a
data màxima per formalitzar les permutes el dia 31 de desembre de 2016. Així
mateix, en data 13 de desembre de 2012 es va signar una Segona addenda
del conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la mercantil Subirats
Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de 2006, que també establia
com a data màxima per formalitzar les permutes el dia 31 de desembre de
2016. Aquesta Segona addenda va ser ratificada per acord del Ple de
l’Ajuntament de 14 de gener de 2013.
V.- Vist el document de segona addenda al conveni incorporat a l’expedient,
mitjançant el qual s’acorden els termes referits en els antecedents anteriors.

Fonaments de dret
1.- D’acord amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, les administracions públiques podran celebrar acords,
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès
públic que tenen encomanat.
2.- De conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació dels
convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent
dins del mes següent a llur aprovació. Així mateix, el present document haurà
de ser sotmès per a la seva aprovació als tràmits i requisits que determina
l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la
Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d‘agost que
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i el propi art. 26 de l’esmentat
Decret 305/2006.
3.- El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció del
present acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de
Règim Local.
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de Bases de Règim
Local i article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació.
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat,
aquest Ple de l'Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la segona addenda al Conveni de Col·laboració signat en
data 6 d’octubre de 2006, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut
Català del Sòl, referent a la materialització de l'aprofitament urbanístic del
sector “Platja Llarga” al sector “l'Eixample Nord” d’aquest municipi, que
s’incorpora a l’expedient.
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, dins del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article

26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
Així mateix, el present document haurà de ser sotmès als tràmits i requisits
que determina l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el
Text Refós de la Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d‘agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i el propi art. 26 de
l’esmentat Decret 305/2006.
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i
la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.
TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament, perquè signi el referit
document i prengui les disposicions i determinacions necessàries pel seu
compliment.
QUART. Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl, amb expressió dels
recursos que siguin escaients.”
SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 6
D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I
L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, REFERENT A LA MATERIALITZACIÓ DE
L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR “PLATJA LLARGA” AL SECTOR
“EIXAMPLE NORD”, DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Vilanova i la Geltrú, .... de novembre de 2013.
REUNITS
D'una banda, la senyora Neus Lloveras Massana, Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les circumstàncies personals de la qual no es
ressenyen per raó del seu càrrec, assistida en aquest acte pel Sr. Isidre Martí i Sardà,
secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
De l’altra, el senyor Damià Calvet i Varela, director de l’Institut Català del Sòl, les
circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec.
ACTUEN
La Sra. Neus Lloveras Massana actua com a Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, i en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les

Bases de Règim Local i l’article 53.1 a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
El senyor Damià Calvet i Varela, en nom i representació de l'Institut Català del Sòl,
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat, de conformitat amb les competències que li atorga la seva Llei
fundacional 4/1980, de 16 de desembre.
Respectivament es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal
necessària per tal de formalitzar el present document, per la qual cosa, tal i com
actuen,
EXPOSEN
I.- En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, referent a la
materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector
“Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
II.- En data 26 de març de 2007 es va aprovar inicialment la Modificació puntual del
PGOU pel sector l'Eixample Nord. Així mateix, en data 25 d’octubre de 2007 es va
constituir el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l’Eixample Nord
que està composat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl,
amb la participació d’ambdós ens consorciats en els drets i obligacions per meitats
iguals, al 50%, tal i com determina expressament l’article 7.1 dels seus Estatuts.
III.- En data 9 d’octubre de 2009 es va subscriure una primera addenda al Conveni de
data 6 d’octubre de 2006, en la qual s’acordava modificar el calendari i termini màxim
per formalitzar les permutes pactades en el conveni abans esmentat, modificant
l’acorden tretzè, així com també es modificava l’acorden quinzè del conveni quant a la
condició resolutòria de la seva eficàcia pel supòsit de no aprovar-se definitivament la
Modificació puntual del PGOU de Vilanova i la Geltrú.
IV.- Per diverses circumstàncies, no s’ha complert, a data d’avui, la previsió de
calendari dels terminis d’aprovació dels diferents instruments de planejament i gestió
urbanística previstos en l’acorden Tretzè del Conveni esmentat en l’anterior expositiu I
i III; per la qual cosa cal establir uns nous terminis de compliment que s’adeqüin a la
realitat actual.
En aquest sentit, en data 14 de juny de 2012 es va signar una Segona addenda del
conveni de l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA,
de data 6 d’octubre de 2006, que establia com a data màxima per formalitzar les
permutes el dia 31 de desembre de 2016. Així mateix, en data 13 de desembre de
2012 es va signar una Segona addenda del conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de
2006, que també establia com a data màxima per formalitzar les permutes el dia 31
de desembre de 2016. Aquesta Segona addenda va ser ratificada per acord del Ple
de l’Ajuntament de 14 de gener de 2013.

De conformitat amb els anteriors antecedents, els compareixents, tal com actuen
ACORDEN
PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl modifiquen el
redactat de l’acorden Tretzè del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl esmentat en l’anterior exposen I i III, en el
sentit de fixar com a data màxima per a materialitzar les permutes previstes entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl el dia 31 de desembre del
2016.
SEGON. Ambdues entitats públiques compareixents, tal com actuen, ratifiquen i
s’obliguen al compliment de la resta d’acords i pactes vigents del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, en tot
allò que no hagi estat alterat pel present acord.
TERCER. A més de l’expiració del termini de vigència per compliment del seu objecte,
constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest conveni les següents:
- les previstes al conveni inicial i les seves addendes i, si s’escau, documents
complementaris, en tot el que el present acord no modifiqui.
- la resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.
- la invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els
requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
- l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos contrets
en aquest conveni. En aquest cas d’incompliment, s’estarà al que les parts varen
convenir al Conveni inicial (BOP Barcelona núm. 249, de 18 d’octubre de 2006).
QUART. L’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tal com actuen,
deixen sense efecte qualsevol pacte o acord emès anteriorment, que sigui
incompatible amb la present addenda.
CINQUÈ. Aquesta segona addenda de conveni ha de ser autoritzada pel Consell de
Direcció de l’Institut Català del Sòl i pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a
efectes de la seva eficàcia.
SISÈ. En compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic de les administracions públiques de Catalunya, el contingut íntegre d’aquesta
segona addenda al Conveni de 6 d’octubre de 2006, un cop signat, serà publicat a les
webs de l’INCASÒL, del Departament de Territori i Sostenibilitat i, així mateix, es
publicarà en el DOGC la data de l’aprovació del conveni pel Consell de direcció de
l’INCASÒL, la data en la qual es va donar compte del mateix al Consell
d’Administració, i la data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el
seu contingut íntegre consta publicat en les abans esmentades webs.
SETÈ. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la
interpretació i el compliment d’aquest conveni, les parts se sotmetran expressament a
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de Barcelona.

I perquè consti, i als efectes oportuns, les persones ressenyades a l'inici del present
document signen aquesta segona addenda de conveni, en el lloc i data expressats al
seu encapçalament per triplicat i a un sol efecte.

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA:
23. HISENDA. APROVACIÓ OPERACIONS DE PRÉSTECS A
L’EMPARA DEL QUE DISPOSA EL REIAL DECRET LLEI 8/2013,
DE 28 DE JUNY.
Amb data 31 d’octubre de 2013 el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques va comunicar a través de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera
amb les Entitats Locals que no estaven subjectes a valoració –i per tant es
consideraven vàlides– les revisions dels plans d’ajust que haguessin estat
valorats favorablement pel Ministeri.
Atès que l’Ajuntament es va acollir al mecanisme de pagament a proveïdors
regulat en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, i va tenir la valoració
favorable del Pla d’Ajust corresponent, s’entén que es considera vàlida la
revisió de l’esmentat Pla aprovat per l’Ajuntament en el Ple extraordinari del 23
de setembre del 2013.
De la informació subministrada per l’Ajuntament al Ministeri resulten les dades
següents:
Presentat al Ministeri el 19/7/2013
Import acceptat pels proveïdors
Certificacions individuals Positives a 31/10/2013
TOTAL (A+B)

Factures
2.110
1.922
13
1.935

Import
11.192.548,03
9.775.138,53 (A)
750.598,34 (B)
10.525.736,87

Tot i que no s’ha publicat cap Ordre específica que desenvolupi el procediment
i condicions dels préstecs a formalitzar per tal de donar compliment al
mecanisme de pagament, entenem que continua vigent en les seves
característiques bàsiques l’Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/773/2012,
de 16 d’abril.

Vista la nota publicada pel Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals de
la Delegació especial d’Economia i Hisenda de Barcelona el 6 de novembre
del 2013, per la qual s’especifica:
a) Que l’aprovació de la concertació de les operacions de préstecs s’ha de
realitzar amb data límit del 15 de novembre.
b) Que aquest acord haurà de ser genèric tant pel que fa a les entitats de
crèdit a formalitzar les operacions com pel que fa al tipus d’interès, que es
podrà reproduir la característica setena de l’Ordre PRE/773/2012.
c) Que el termini d’amortització haurà de ser a 10 anys, els dos primers de
carència, amb la possibilitat de cancel·lació per avançat.
Vistos els informes d’Intervenció i Secretaria, aquest Ple de l’Ajuntament
acorda:
ACORD
“PRIMER. Autoritzar la concertació d’una o vàries operacions de préstec
d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de
mesures urgents contra la morositat de les Administracions Públiques i de
suport a les entitats locals amb problemes financers, amb les condicions
següents:
Import màxim: 10.525.736,87€
Termini: Deu (10) anys amb dos (2) de carència
Tipus: Segons apartat setè Ordre del Ministeri de la
Presidència PRE/773/2012: el cost de finançament
del Tresor Públic més un marge màxim de 115
punts bàsics (1,15).
Comissions: Màxim de 30 punts bàsics (0,30)
Entitat: A determinar pel Ministeri
SEGON. Autoritzar la Sra. Alcaldessa per a la signatura dels contractes de
formalització del préstec o préstecs.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 21 vots
Vots en contra: CUP = 3 vots

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
24. ALCALDIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE
09.10.2013, DE SUBSTITUCIÓ D’UN MEMBRE DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT.
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2013, que es
transcriu literalment a continuació:
Relació de fets
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 4 de juliol de 2011, pel qual es van
constituir les comissions informatives municipals de caràcter estable.
Vist l’escrit de 2 d’octubre de 2013, presentat per la Sra. Iolanda Sánchez
Alcaraz, en el qual demana ser substituïda com a membre de la Comissió
Informativa de Serveis a la Ciutat pel Sr. MANEL CLAVER ROSO, regidor del
grup municipal d’ICV.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, l’art. 123 i ss del RD
2568/1986, i els art. 11, 57 i ss 11 del Reglament Orgànic Municipal,
RESOLC:
“PRIMER. Nomenar el Sr. MANUEL CLAVER ROSO membre de la Comissió
Informativa de Serveis a la Ciutat, en substitució de la Sra. Iolanda Sánchez
Alcaraz, amb efectes des del dia 2 d’octubre de 2013.
SEGON. Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i comunicar-lo
als interessats, així com als membres de la Comissió Informativa de Serveis a
la Ciutat.”
25. HISENDA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I
ANNEX D’INTERVENCIO SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS
DE PAGAMENT LLEI DE MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE
2013.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè un procediment de

tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per
tal de donar compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa llei.
Aquest procediment es basa en un registre específic de factures i un informe
trimestral del tresorer municipal sobre les factures pendents de pagament que
hagin superat els terminis que dicta la llei, afegint un annex amb una relació de
les factures registrades a l’Ajuntament en què hagi transcorregut més de tres
mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. L’informe amb l’annex s’ha de
presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat.
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compte al Ple de
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al tercer
trimestre de 2013, dels organismes següents:
•
•
•

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

Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, i a proposta del president de
la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una vegada
informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 28 d’octubre de 2013, es
dóna compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos d’Intervenció
corresponents al tercer trimestre de 2013 de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut
Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
INFORME TRESORERIA
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ,
INFORMA:
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament.
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre

natural de 2013, segons la informació resultant dels programes comptables, en
què s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Data Informació
Nombre factures
08/10/2013
2.639
Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)
Data Informació
Nombre factures
08/10/2013
180
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Data Informació
Nombre factures
09/10/2013
12

Import
10.212.901,32 €
Import
632.767,77 €
Import
6.951,46 €

R E L A C I Ó F A C T U R E S I N T E R V E N C I Ó / T E R C E R T R I M E S T R E 2013
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
Presenta relació de factures o documents anàlegs, de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, el termini dels quals ha
transcorregut més de tres mesos des del seu registre i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha
justificat degudament la manca de tramitació.
Justificant

Data Entrada Data doc.

F/2013/20
F/2013/113
F/2013/232

04/02/2013
12/02/2013
21/02/2013

28/01/2013
15/01/2013
20/02/2013

F/2013/361
F/2013/629
F/2013/644
F/2013/645
F/2013/646
F/2013/647
F/2013/648
F/2013/649
F/2013/650
F/2013/651
F/2013/652
F/2013/653
F/2013/654
F/2013/655
F/2013/656
F/2013/657
F/2013/658
F/2013/659
F/2013/660

04/03/2013
13/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013

25/02/2013
04/02/2013
30/09/2009
08/02/2010
24/02/2010
28/02/2010
28/02/2010
28/02/2010
28/02/2010
28/02/2010
30/06/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
29/10/2010
30/11/2010
25/03/2011

Import

Descripció

294,57 COMANDA 32013000025 SERVEIS DE NETEJA CC LA COLLADA EL 2 DE GENER DE 2013
1.171,50 M990 CODI 065 C-994-B URB. PARC DE RIBES ROGES 2A FASE, 1r SEMESTRE
3.721,17 RESTA CERT. 11 I ÚLTIMA PROJECTE MODIFICAT NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE
RIBES ROGES.
65,46 COMANDA 32013000163 SERVEIS NETEJA C.C. DE MAR DE L'11 DE FEBRER.
1.474,00 100 U ÀNCORA 375 CU NORMAL
25,76 MOTO 24H: CHARLIE RIVEL
349,36 GENER 2010: MOTOS I COTXES
165,95 ROTACIÓ CASERNES 14/02/10
74,48 FEBRER 2010: CASERNES
50,00 TARGETES 15+1
25,76 FEBRER 2010: CHARLIE RIVEL
96,72 CASERNES OBRES FEBRER 2010
349,36 FEBRER 2010: MOTOS I COTXES
25,76 JUNY 2010
25,76 JULIOL 2010
25,76 AGOST 2010
71,64 SETEMBRE 2010
25,76 SETEMBRE 2010
349,36 SETEMBRE 2010
25,76 OCTUBRE 2010
25,76 NOVEMBRE 2010
59,00 MARÇ 2011

GRUP MUNICIPAL DEL PP
26. MOCIÓ SOBRE EL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
ADQUISICIÓ DE SERVEIS I PRODUCTES DE LA COMARCA.

I

L’actual situació de crisi econòmica que s’allarga des del segon semestre de
2007 ha causat el tancament de nombroses empreses a la nostra ciutat i a la
nostra comarca i, en general, una pèrdua important de llocs de treball.
Tot i els ajustaments dels pressupostos municipals, l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, així com les empreses municipals, les entitats i els organismes que
en depenen tenen una capacitat de despesa força important, de manera que si
aquesta despesa s’orienta cap a les empreses locals o comarcals, es
contribueix al manteniment de llocs de treballs.
Tots som conscients que moltes empreses de la ciutat i de la comarca han
tancat, sent els principals perjudicats els treballadors/res de les mateixes.
Per tal de col·laborar en la mesura que sigui possible, sobretot amb les
mitjanes i petites empreses vilanovines i del Garraf i impulsar la seva
economia, es oportú proposar que l’Ajuntament i empreses municipals, entitats
i organismes tinguin present la necessitat de prioritzar, sempre que legalment
sigui possible, la contractació d’empreses locals o comarcals, per tal de
contribuir al manteniment de llocs de treball a la ciutat i a la comarca.
És per aquest motiu que, a proposta del Grup Municipal del Partit Popular de
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“Instar el Govern Municipal a:
PRIMER. Adoptar les mesures necessàries per tal de prioritzar, sempre que
legalment sigui possible, la contractació o adquisició per part de l’Ajuntament
de serveis o productes oferts per empreses de Vilanova i la Geltrú o de la
comarca del Garraf.
SEGON. Recomanar a les empreses, entitats i organismes municipals que
quan hagin de contractar serveis o adquirir productes, tinguin en compte i
prioritzin, sempre que legalment sigui possible, l’oferta d’empreses de la ciutat
o de la comarca.

TERCER. Impulsar, a través dels mitjans més adequats, entre les empreses i
la ciutadania de Vilanova i la Geltrú el foment de la contractació de serveis o
adquisició de productes a la ciutat o a la comarca.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).

GRUP MUNICIPAL DE LA CUP
27. MOCIÓ PER A L’ÚS PÚBLIC DELS LAVABOS D’ESTABLIMENTS
QUE FAN UN ÚS PRIVATIU DE L’ESPAI PÚBLIC.
La ciutat de Vilanova i la Geltrú té una deficiència estructural manifesta pel que
fa a lavabos públics, fet que s’aguditza més encara per la nul·la senyalització
dels existents, ja sigui a l’Ajuntament, biblioteques, mercat públic, centres
cívics, etc.
En les properes setmanes el govern portarà a aprovació una Ordenança de
civisme on el fet d’orinar al carrer està especialment tractat i castigat. De fet,
és un dels motius principals de sancions a la ciutadania actualment. Assumit
com a problema, des de la CUP creiem que cal posar mesures per minimitzar
al màxim aquests comportaments abans de recórrer únicament a sancions
econòmiques que no solucionen el fons del problema.
Si bé la capacitat econòmica de l’Ajuntament és la que és, a causa d’un deute
que ens ofega i ens aboca a les retallades permanents, mentre no siguem
capaços ni tinguem la valentia de desobeir i canviar les lògiques polítiques
d’afrontar aquesta problemàtica del finançament dels municipis i la política de
despesa, caldrà cercar solucions imaginatives en tots els camps per a complir
amb els deures que tenim com a poders públics: garantir els drets de la
ciutadania i estar al seu servei. Som per tant conscients que desgraciadament
no ens trobem en un context idoni per a la construcció i habilitació de lavabos
públics nous, que seria la solució ideal. Lavabos públics que no repeteixin
errors del passat de ser racons foscos i amagats, sinó que s’aposti per
fórmules modernes, accessibles i urbanísticament integrades.
La proposta per contribuir a la solució consisteix en que els establiments que
fan un ús privatiu de l’espai públic, a banda de pagar la taxa municipal a tal
efecte, també hagin d’oferir els seus lavabos a la ciutadania que ho requereixi i

ajudin, per tant, a solucionar aquesta problemàtica. L’assumpció d’aquest
servei a les persones ha de servir per replantejar lleugerament a la baixa la
taxa municipal corresponent.
L’Ajuntament distribuirà uns cartells, símbols, adhesius o el distintiu que
consideri més adequat per a la funció de senyalització de que en aquell
establiment s’ofereix aquest servei públic.
Cal tenir present que la mesura no suposarà un increment molt significatiu de
l’ús dels seus lavabos, però per poc que sigui creiem que és un servei
necessari que pot tenir en aquesta mesura una solució parcial o, si més no,
una millora de la problemàtica actual. Malauradament però, les hores en què
aquests establiments restin tancats, la ciutadania no tindrà alternatives.
Com a Ajuntament cal tenir clar també que en les principals festivitats i actes
populars a la ciutat caldrà reforçar aquest servei públic mitjançant la instal·lació
de lavabos químics a la via pública per tal que el gruix de ciutadans usuaris no
sigui absorbit únicament pels negocis amb el servei públic proposat.
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú
el següent ACORD:
“PRIMER. Realitzar els canvis en les ordenances corresponents per tal de
considerar com a públics els lavabos dels establiments que, en l’exercici de la
seva activitat, fan un ús privatiu de l’espai públic com a condició per a aquesta
explotació privada de la via pública vilanovina.
SEGON. Proposar una lleugera reducció de les diferents taxes sobre l’ús
privatiu de l’espai públic que puguin afectar aquests establiments.
TERCER. Informar el gremi i els col·lectius afectats per aquesta mesura i
facilitar-los un distintiu que permeti la identificació d’establiment amb lavabos
públics.
QUART. Publicitar aquesta mesura entre la ciutadania amb tots els mitjans a
l’abast de l’Ajuntament.
CINQUÈ. Senyalitzar també els pocs lavabos públics existents en diferents
equipaments municipals: Ajuntament, biblioteques, centres cívics, mercats,
etc.
SISÈ. Treballar per habilitar nous lavabos públics progressivament a la ciutat,
sobretot en els espais més concorreguts.”

El grup municipal de la CUP retira aquesta moció.
28. MOCIÓ PER A LA VIANALITZACIÓ D’UN NOU TRAM DE
L’AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ I L’IMPULS DE
L’ACTIVITAT COMERCIAL.
L’avinguda de Francesc Macià és una artèria estratègica de la ciutat que
connecta el centre amb una de les zones demogràficament més poblades del
municipi: el barri de Sant Joan i el Molí de Vent. És un pol comercial que
creiem que cal potenciar i que relliga amb altres eixos comercials com el
mercat públic o la rambla Principal.
La pacificació del trànsit aporta molts elements positius que afavoreixen la
mobilitat amable de les persones i afavoreixen la dinamització del comerç. I
en aquest sentit creiem que seria favorable per a la ciutat, la mobilitat i
l’activitat comercial de la zona, la vianalització de determinats trams de
l’avinguda de Francesc Macià. Concretament ens referim als trams compresos
entre la rambla Samà i el carrer de Josep Coroleu, que és on es concentra la
major part de l’activitat comercial en zona actualment no vianalitzada.
Aquests trams que proposem vianalitzar compten amb pocs guals:
-

Tram rambla Samà/Pare Garí: 3 guals de càrrega i descàrrega per a
dues autoescoles i un comerç.

-

Tram Pare Garí/Dr. Fleming: cap gual.

-

Tram Dr. Fleming/Josep Coroleu: 4 guals (un dels quals és un negoci
d’aparcaments).

Caldrà, per tant, tenir una especial consideració amb aquests casos i garantir
en tot moment l’accés als mateixos per part dels veïns, clients, propietaris i
serveis municipals (recollida brossa, neteja viària, policia...).
La proposta implica també la desaparició de la zona blava existent, ja que no
es podria circular (excepte vehicles de serveis i provisió al comerç i veïns) i per
tant quedarien inutilitzades les 35 places d’aparcament en superfície que hi ha
actualment (per trams: 12, 9 i 12).
La vianalització no implica que els carrers perpendiculars que creuen aquest
tram de Francesc Macià deixin de poder ser transitats per vehicles motors. A
més, la vianalització no significa cap alteració remarcable de la mobilitat en

vehicles motors a la zona, ja que hi ha alternatives: concretament el carrer del
Recreo (paral·lel al F. Macià) té actualment el mateix sentit de circulació.
Les vianalitzacions que s’han fet darrerament han anat associades a grans
reurbanitzacions i despesa econòmica remarcable. L’actual proposta no va en
aquest sentit, al contrari. Proposem que no es repercuteixi res als veïns i
veïnes, ja que l’actuació ha de ser molt lleu i suau, centrant-se només en
l’estudi i elecció d’un sistema per a restringir el trànsit (pilones, càmeres...) per
tal de facilitar l’accés als veïns amb gual, als proveïdors i serveis municipals.
No proposem cap canvi estructural en el paviment dels trams proposats.
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú el següent ACORD:
“PRIMER. Que l’Ajuntament estudiï la millor fórmula per a vianalitzar els trams
de l’avinguda de Francesc Macià compresos entre la rambla Samà i el carrer
de Josep Coroleu. Que aquest estudi contempli totes les mesures de mobilitat
per a la ciutadania, veïns, proveïdors, clients i serveis municipals.
SEGON. Que faci arribar a tots els veïns i comerciants de la zona afectada
una proposta acurada amb les mesures de mobilitat derivades d’aquest estudi
i altres accions que contempli la vianalització. Que aquesta proposta pugui
rebre les seves aportacions i consideracions.
TERCER. Un cop elaborat l’estudi i consensuada la proposta amb el veïnat i el
teixit comercial, que s’executi abans de la primavera vinent.
QUART. Que la vianalització no anirà
econòmiques dels veïns i veïnes de la zona.

acompanyada

d’aportacions

CINQUÈ. Acordada la vianalització, que l’Ajuntament faci servir tots els mitjans
comunicatius i recursos necessaris per a donar a conèixer la decisió i les
seves implicacions a la ciutadania vilanovina.”
Es vota la moció, amb les transaccions proposades, la qual s’aprova per
unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots
de la CUP i 2 vots d’ICV).
L’acord adoptat és el següent:
“Traslladar aquesta proposta a la Comissió Informativa que debati el Pla de
Mobilitat.”

29. MOCIÓ PER FACILITAR EL PAGAMENT DELS REBUTS DE
L'AIGUA I PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
CORRENT A TOTES LES FAMÍLIES.
L'aigua corrent és un servei essencial i imprescindible per a qualsevol persona,
sense el qual es fa difícil mantenir unes condicions mínimes d'higiene i de
salut.
Des de la CUP creiem que precisament per això, l'abastament d'aigua s'ha de
fer i garantir des de les administracions públiques o des d'empreses públiques
per tal que la comercialització i distribució de l'aigua es pugui fer únicament
amb criteris d'universalitat i de garantia del servei i no esdevingui un negoci
purament mercantilista.
La situació actual de crisi econòmica, que està afectant de manera molt severa
a moltes famílies de la ciutat, està provocant que moltes d'aquestes famílies
tinguin dificultats per poder pagar els seus rebuts de consum d'aigua. Si a això
hi sumem els importants augments del preu de l'aigua deguts, per una banda,
als augments dels cànons que ens imposa l'Agència Catalana de l'Aigua i, per
una altra, a l'augment del preu de l'aigua a causa de la privatització de l'antiga
empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), fa que tinguem una situació
totalment insostenible per a moltes famílies.
Des de la CUP creiem imprescindible el manteniment de la Companyia
d'Aigües de Vilanova i la Geltrú com a empresa pública, perquè entenem que
és una empresa que subministra un bé que ha de ser universal. Per tant,
creiem que el fet que l'ajuntament sigui l'únic accionista d'aquesta empresa
ens ha de permetre assegurar que cap vilanoví visqui sense aquest servei
essencial.
Si mirem els protocols de cobrament i d’actuació en cas d’impagament dels
rebuts de l'aigua, podem veure el següent:
a) La facturació de l'aigua i els diferents cànons es fa de manera trimestral, fet
que no facilita a les famílies amb més problemes econòmics el seu
pagament.
b) El cobrament de la factura es realitza el dia 30 del mes següent al
venciment del trimestre (en el cas del subministrament per comptador), dia
en què moltes persones no han cobrat les seves mensualitats, tant pel que
fa a alguns treballadors, com per als pensionistes i aturats.

c) Des de la Companyia d'Aigües no es permet el pagament en metàl·lic,
obligant als vilanovins a tenir un compte bancari i impedint el dret de
qualsevol ciutadà a no mantenir vinculacions amb la banca.
d) Quan el rebut és retornat pel l'entitat bancària per manca de fons, es
carrega un recàrrec de 6,15 €.
e) Si passat un mes des del rebut inicial no s'ha fet efectiu el pagament de la
factura més el recàrrec, es procedeix al tall de l'aigua. Per tal de poder
tornar a tenir subministrament d'aigua s'ha d'abonar la factura més els
6,15€ del recàrrec, més una quota de 24,89€ en concepte de taxa de
reconnexió.
f) En cas que no es pagui el rebut dels 5 mesos consumits, més el recàrrec i
més la quota de reconnexió, 4 mesos després del primer rebut retornat, la
companyia procedeix a la baixa del contracte.
Analitzant el sistema de cobrament, des de la CUP creiem que s'ha de facilitar
el pagament del consum d'aigua, ja que veiem amb preocupació com hi ha
massa famílies amb problemes per poder fer front als rebuts i que, a sobre,
acaben havent de pagar recàrrecs i taxes de reconnexió. Des de l'últim
trimestre del 2011 s'han retornat més de 2.000 rebuts cada trimestre, acostantse aquesta quota fins al 10% del total de rebuts emesos. Durant aquest
període, els talls d'aigua per impagament s'han mantingut estables al voltant
dels 500 trimestrals (una mica per sota del 2% dels abonats amb comptador).
Pel que fa a la baixa definitiva per falta de pagament veiem que en algun
trimestre s'han efectuat gairebé 100 baixes, sense que tinguem dades de en
quants d’aquests casos es tracta d’habitatges on hi ha famílies vivint-hi sense
subministrament d'aigua corrent.
Per tant, davant de totes aquestes dades que posen de manifest el problema
de moltes famílies de la vila per poder pagar el consum d'aigua i que encara
s'agreujaran per un més que probable augment de la factura de l'aigua per a
l'any 2014, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Instar el Consell d'Administració i la Junta General d'accionistes de
la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú a prendre els següents acords
per facilitar el pagament dels rebuts:
- Permetre el pagament en metàl·lic a aquelles persones i famílies que ho
desitgin.
- Permetre el pagament mensual del rebut (en comptes de trimestral) per a
aquelles famílies o persones que tinguin dificultats per fer front als rebuts.
- Canviar la data de cobrament al dia 5 o 10 del mes següent al qual s'està
cobrant el rebut actualment per a aquelles persones que cobrin els seus
salaris o subsidis més enllà del dia 30.

SEGON. Instar la Companyia d'Aigües de Vilanova a modificar el sistema de
notificacions per tal de poder assegurar que els rebuts amb recàrrec i les
comunicacions de tall de l'aigua i baixa definitiva arriben realment als seus
destinataris i no procedir a aquests passos sense la certesa que han estat
notificats.
TERCER. Instar la Companyia d'Aigües de Vilanova a informar clarament de
totes aquestes possibilitats mitjançant una carta inclosa en la propera factura
de l'aigua.
QUART. Treballar conjuntament des dels Serveis Socials d'aquest Ajuntament
i la Companyia d'Aigües per tal de comprovar si hi ha persones residint en
aquells habitatges on no s'hagi reconnectat l'aigua després de 15 dies d'haver
procedit al tall.
CINQUÈ. Actuar d'ofici des dels Serveis Socials per tal de garantir el
subministrament d'aigua als habitatges on es comprovi que hi ha persones
residint-hi i no hi hagi subministrament, per tal d'evitar situacions d'insalubritat.
Es proposen unes transaccions que són acceptades pel grup municipal de la
CUP.
Es passa a votar la moció, amb la votació separada dels punts:
•

VOTACIÓ PUNTS PRIMER, SEGON i TERCER:

S’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots
del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
•

VOTACIÓ PUNTS QUART I CINQUÈ:

S’aproven amb 15 vots a favor del PSC (7), PP (3), CUP (3) i ICV (2) i 9 vots
en contra de CiU.
L’acord adoptat és el següent:
“PRIMER. Instar el Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües a
analitzar la casuística i els procediments emprats en el pagament dels rebuts,
per tal de cercar el procediment més adequat que faciliti el pagament dels
rebuts.

SEGON. Instar la direcció de la Companyia d’Aigües a adoptar les mesures
necessàries per tal de garantir que les comunicacions de tall de
subministrament d’aigua arriben als seus destinataris.
TERCER. Instar la Companyia d'Aigües de Vilanova a informar clarament de
totes aquestes possibilitats mitjançant una carta inclosa en la propera factura
de l'aigua.
QUART. Treballar conjuntament des dels Serveis Socials d'aquest Ajuntament
i la Companyia d'Aigües per tal de comprovar si hi ha persones residint en
aquells habitatges on no s'hagi reconnectat l'aigua després de 15 dies d'haver
procedit al tall.
CINQUÈ. Actuar d'ofici des dels Serveis Socials per tal de garantir el
subministrament d'aigua als habitatges on es comprovi que hi ha persones
residint-hi i no hi hagi subministrament, per tal d'evitar situacions d'insalubritat.”
GRUP MUNICIPAL DEL PSC
30. MOCIÓ SOBRE LES TREBALLADORES DELS SERVEIS DE
NETEJA I CUINA DE LES LLARS D’INFANTS EL DRAC I EL
GAVOT.
Les llars d’infants El Drac i El Gavot mantenen els serveis de cuina i neteja a
través d’empreses externes que sempre han subrogat el personal destinat a
aquestes llars. Enguany el Departament d’Ensenyament ha decidit prescindir
d’aquests contractes, pel que, tot i la pròrroga concedida fins a finals d’any, el
futur de la desena de treballadores és d’incertesa, després de 30 anys fent la
seva tasca amb total normalitat i plenament integrades als projectes dels
centres. Una tasca reconeguda per part de les AMPAs i de les direccions.
Aquesta situació afecta, a més, a altres llars de Catalunya que es troben en
una situació similar.
Per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat no hi ha hagut fins
al moment la voluntat d’escoltar les seves demandes, no presentant-se a les
reunions convocades, fet que ha motivat que les treballadores hagin convocat
una vaga durant una setmana.
Aquesta qüestió ja va ser motiu d’una pregunta per part del PSC durant un Ple
municipal i també cal esmentar l’atenció que ha rebut per part del govern de la
ciutat.

Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Instar el Departament d’Ensenyament a iniciar el diàleg amb les
treballadores de les Llars d’Infants que presten els serveis de cuina i de neteja,
per tal de trobar una solució que permeti les mínimes afectacions laborals i
que es treballi per evitar l’acomiadament d’aquestes treballadores.
SEGON. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta el suport a
les reivindicacions de les treballadores, rebutjant el seu acomiadament i
reconeix la seva tasca al servei de l’educació que han vingut realitzant durant
tots aquests anys.”
Es proposa una transacció, que és acceptada pel grup municipal del PSC.
Es vota la moció transaccionada, la qual s’aprova per unanimitat dels presents
(9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
L’acord adoptat és el següent:
“PRIMER. Instar el Departament d’Ensenyament a iniciar el diàleg amb les
treballadores de les Llars d’Infants que presten els serveis de cuina i de neteja,
per tal de trobar una solució que permeti les mínimes afectacions laborals i
que es treballi per evitar l’acomiadament d’aquestes treballadores.
SEGON. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta el suport a
les reivindicacions de les treballadores, rebutjant el seu acomiadament i
reconeix la seva tasca al servei de l’educació que han vingut realitzant durant
tots aquests anys.
TERCER. Traslladar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.”
31. MOCIÓ PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DELS CASALS DE
GENT GRAN A LA CIUTAT.
Els casals de gent gran han estat, en els darrers anys, espais importants per a
l’oci i el lleure de la gent gran de Vilanova i la Geltrú, així com fonamentals per
a la promoció de l’envelliment actiu.

Aquests casals han esdevingut espais de relació i de socialització de la gent
gran i, en molts casos, han ofert alternatives de lleure a preus assequibles a
gent gran amb pensions massa baixes que, d’una altra manera, haguessin
tingut dificultats per accedir a l’oci i al lleure.
Alguns d’aquests casals han estat vinculats a l’obra social de caixes d’estalvi.
La crisi i la reestructuració del sector bancari han posat en perill la continuïtat
d’aquestes entitats.
Són especialment dos els casals de gent gran afectats per aquesta
reestructuració bancària: l’antic Casal de Caixa del Penedès i el Club de
Jubilats Sant Jordi que depenia, fins fa poc, de Catalunya Caixa i que ha
passat a formar part de la Fundació Pere Tarrés.
En el primer dels casos, l’amenaça de tancament va ser aturada per un acord
entre l’Ajuntament i la Fundació Pinae, nova propietària del servei. Es va
arribar al compromís de mantenir el servei fins al mes de desembre.
En el segon cas, l’antic Club de Jubilats Sant Jordi ha de compartir l’espai del
casal, ara propietat de la Fundació Pere Tarrés, amb un servei de lleure per a
infants. Aquest fet comporta limitacions en l’activitat quotidiana del casal,
reduint moltes de les activitats adreçades a la gent gran que es poden oferir.
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Cercar i garantir un nou espai perquè l’antic Club de Jubilats Sant
Jordi pugui continuar duent a terme la totalitat de les seves activitats.
SEGON. Garantir la continuïtat de l’activitat de l’antic Casal de Caixa del
Penedès un cop s’hagi superat el termini de l’acord inicial (desembre 2013).”
Es vota la moció, la qual s’aprova amb els vots a favor dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV), amb un
total de 23 vots i l’abstenció del Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ que no era
present a la sala.

31 bis. MOCIÓ D’URGÈNCIA D’ICV I PSC, AMB EL SUPORT DE LA CUP,
PEL DRET DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES
MUNICIPALS A COBRAR LA PAGA EXTRA DE 2012.
El Reial Decret Llei 20/2012, de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, va establir a l’article 2 la
reducció retributiva de la totalitat dels havers corresponents a la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, del personal del sector públic,
d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de
l’Estat.
Fins a la data d’avui hi ha hagut diverses sentències en aquest sentit, del Jutjat
Contenciós Administratiu i del Tribunal Superior de Justícia de diferents
comunitats autònomes favorables a aquelles a abonar la part de paga extra
meritada de 2012.
Les resolucions judicials han considerat que l’aplicació que s’ha vingut
realitzant del RDL infringeix l’ordenament jurídic, en especial pel que fa al
principi d’irretroactivitat de les normes, així com el de seguretat jurídica;
principis i valors que informen el nostre sistema normatiu i que es troben
proclamats tant a la Constitució Espanyola de 1978 com al Codi Civil vigent.
El govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha manifestat en diverses
ocasions que no pot reconèixer el dret a cobrar la part de la paga extra
meritada fins que no hi hagi la jurisprudència que ho avali. Tenint en compte
que aquesta acció pot prescriure ara que ja fa un any per a tots aquells
treballadors i treballadores laborals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció
dels acords següents:
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconegui el dret del
personal que treballa en aquesta administració local: organismes autònoms,
entitats públiques, SAM’s i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a cobrar la part
meritada de la paga extra de l’any 2012.
SEGON. Que la forma i data de pagament d’aquesta paga es negociï amb els
representants dels treballadors i treballadores, per tal de minimitzar l’impacte
sobre les finances municipals.”
En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat
següent:

VOTACIÓ URGÈNCIA:
Vots a favor: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots
Vots en contra: CiU = 9 vots
Abstencions: PP = 3 vots
Després del debat corresponent, es vota la moció, la qual s’aprova amb el
resultat següent:
VOTACIÓ MOCIÓ:
Vots a favor: CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots
Abstencions: PP = 3
32. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP:
- Sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a l’IES Baix a Mar durant la jornada
de vaga de la comunitat educativa.

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT
Grup Municipal del PSC
1. Quina resposta ha rebut el govern municipal de l’Institut Català de la
Salut respecte la reobertura de les urgències els dissabtes al Cap de
Sant Joan?
El dia 27 d’abril es van traslladar l’equip de professionals que atenien els
malalts els dissabtes al CAP Sant Joan a unes instal·lacions de l’Hospital Sant
Antoni Abat (CSG), al costat del servei d’urgències de l’Hospital. Tal com eren
atesos, des del seu inici els pacients del CAPI Baix a Mar
Paral·lelament la gestió de l’atenció domiciliaria de tota la ciutat, els caps de
setmana, va passar a ser gestionada per part del 061/CatSalut Respon.
Un cop avaluat el seu funcionament aquest darrer trimestre constatem que:
L’ordenació de l’atenció continuada i urgent en un únic punt (HCSAA) ha
funcionat satisfactòriament. Hem assegurat la continuïtat assistencial dels
ciutadans a tota la xarxa sanitària pública i que cada problema de salut sigui

resolt en el lloc idoni, evitant la duplicitat de feines i serveis, fomentant les
sinergies i facilitant fórmules de col·laboració. El fet d’estar actiu el 061
/CatSalut Respon, millora i garanteix el millor servei per a cada necessitat.
2. Quina és la ràtio actual de pacients assignats per pediatra al CAP de
Sant Joan per cadascun dels professionals de pediatria? Quina era
aquesta ràtio abans de la reducció del nombre de pediatres?
Ens plau adjuntar la resposta de l’activitat pediàtrica de 2 de desembre de
l’ICS referent a l’activitat a l’àrea del Garraf.
La distribució de mitjanes de visites diàries per professional i dia a nivell de
centre és:

2011
2012
2013
**Total ***Mitjana *Total **Total ***Mitjana *Total **Total ***Mitjana
Visites visites
dies
Visites visites
dies
Visites visites

*Total
dies
CAPI BAIX A MAR
UNITAT DE PEDIATRIA
CUNIT
UNITAT DE PEDIATRIA
SITGES
UNITAT DE PEDIATRIA
VILANOVA
UNITAT PEDIATRIA
CANYELLES
UNITAT PEDIATRIA
CUBELLES
UNITAT PEDIATRIA
ROQUETES
UNITAT PEDIATRIA SANT
PERE DE RIBES
TOTAL

257

6.488

25,25

210

5.209

24,80

236

5.941

25,17

298

7.769

26,07

305

7.036

23,07

320

6.324

19,76

321

6.612

20,60

303

6.886

22,73

314

6.147

19,58

1.055

20.758

19,68

1.012

19.217

18,99

993

19.732

19,87

49

1.219

24,88

27

717

26,56

27

645

23,89

314

7.849

25,00

285

7.060

24,77

297

7.031

23,67

378

9.866

26,10

405

10.023

24,75

391

9.488

24,27

292

7.091

24,28

286

7.251

25,35

315

6.966

22,11

2.964

67.652

22,82

2.833

22,38 2.893 62.274
21,53
63.399
*Total dies amb algun tipus de registre a l’agenda

_______________________________________________________________
S’aixeca la sessió a les 23:50 hores, de la qual s’estén la present acta que
firma la presidenta amb mi, el secretari.

