
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 19 DE JUNY DE 2017 

 
Acta núm. 10 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 20:00 hores del dia 19 de juny de 2017, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 
 

per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, que és el següent: 
 
 
 
 



 

 

 
INICI DE L’EXPEDIENT PER AL CANVI DE FORMA DE GESTIÓ DELS 
ENCÀRRECS EFECTUATS A PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM 
(PIVSAM), I DE DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ. (Exp. 99/2017-SEC) 

 
 

Relació de fets 
 
I. La Junta General de la societat de capital íntegrament municipal Promoció Industrial 
Vilanova, SAM (PIVSAM), ha acordat en data 19 de juny de 2017 la dissolució de 
l’empresa, amb obertura del període de liquidació fins que s’acabi de donar 
compliment al Conveni de Creditors.  
  
II. L’Ajuntament ha decidit, fins a la data d’avui, efectuar els següents encàrrecs de 
gestió a PIVSAM per a la gestió de serveis municipals: 
 

1.  Gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. De data 9 d’octubre de 
2014. 

2.  Gestió d’una Fira dedicada al Medi Ambient i al Mar a Vilanova i la Geltrú. De 
data 13 de maig de 2015. 

3.  Gestió dels Mercadals del Municipi de Vilanova i la Geltrú. De data 20 de juny de 
2012. 

4.  Gestió dels Mercats de Petit Format de Vilanova i la Geltrú. De 2014.  
 

III. L’empresa PIVSAM té diferents treballadors i treballadores assignats a la 
realització de les tasques que comporten els encàrrecs de gestió, amb les categories 
establertes a PIVSAM que a continuació s’expressen: 
 

1 Tècnic Gestió (A1-24), actualment en situació d’excedència 
3 Tècnics Mitjans (A2-23) 
1 Administratiu 

 
Les dades nominatives de les persones treballadores expressades consten a 
l’expedient. 
 
IV. A l’expedient hi ha constància de: 
 
- Informe del cap de Recursos Humans sobre procedència de la subrogació 

empresarial en cas de passar-se a gestionar les tasques dels encàrrecs de gestió de 
forma directa pels serveis de l’Ajuntament, sense òrgan especial d’administració. 

 
- Acord de condicions laborals a aplicar en el procés de subrogació per l’Ajuntament 

de Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
 
 
 



 

 

Fonaments jurídics 
I 
 

Segons l’article 85. 2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local: 

 
“Los Servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 

A) Gestión directa: 

a) Gestión por la propia Entidad Local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública. 
 
En congruència amb la decisió de dissolució, es considera que resulta més sostenible 
i eficient que la gestió dels serveis als quals afecten els encàrrecs de gestió deixin de 
prestar-se per una societat mercantil local en liquidació i que es gestionin per la pròpia 
entitat local, sense òrgan especial d’administració. Per tant, els encàrrecs de gestió 
hauran de deixar-se sense efecte. 
 
La deixació sense efecte dels encàrrecs de gestió no impedirà en cap cas el 
compliment del conveni de creditors que afecta a l’entitat PIVSAM, doncs l’Ajuntament 
es compromet a complir en cas de no fer-ho la mercantil municipal en liquidació. 
 

II 
 
El canvi de forma de gestió dels serveis objecte dels encàrrecs de gestió, per deixar 
de prestar-se per la societat en liquidació i passar a realitzar-se pel propi Ajuntament, 
es considera un supòsit de successió d’empresa de l’article 44 del Text refós de 
l’Estatut dels Treballadors, de conformitat amb l’informe del cap de Recursos Humans 
que consta a l’expedient. Per tant, correspon integrar els treballadors i treballadores 
de PIVSAM, amb caràcter immediat i en els termes de l’informe del cap de Recursos 
Humans i amb ratificació de l’”Acord de condicions laborals a aplicar en el procés de 
subrogació per l’Ajuntament de Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de 
VILANOVA I LA GELTRÚ”, de data 13 de juny de 2017, en la plantilla municipal per 
subrogació de personal, els noms dels quals consten a l’expedient, amb les categories 
establertes a PIVSAM: 
 

1 Tècnic Gestió (A1-24), actualment en situació d’excedència 
3 Tècnics Mitjans (A2-23) 
1 Administratiu 

 
III 

  
El procediment que atorga majors garanties per a dur a terme el deixar sense efecte 
els encàrrecs de gestió es considera que ha de ser el previst a l’article 188.5, en 
relació amb els 159 i 169 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, 



 

 

aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), que regula el canvi de forma de gestió d’un 
servei, malgrat que l’encàrrec de gestió no sigui una de les formes de gestió 
contemplades en aquest precepte.  El paràgraf esmentat diu: 
 

“5. El canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de 
l’expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les 
quals es refereixen els articles 159 i 160 d’aquest Reglament.” 

 
L’article 160 ROAS ens diu: 
 

“Procediment per a l’establiment dels serveis. 
 

1. L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. 
Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, 
si s’escau han exercit la iniciativa. 
 
2. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments 
formulats, ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte 
d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes 
econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost”. 
 

A l’expedient consten els següents documents, a més a més dels referits en el 
paràgraf IV de la relació de fets de la present resolució: 
 
- Acta de la sessió de la Mesa General de Negociació de 12 de juny de 2017. 
- Acta del Comitè d’empresa del Personal Laboral de 13 de juny de 2017. 
- Acta de l’Assemblea de Treballadors de la Societat PIVSAM de data 12 de juny de 

2017. 
- Informe del president del Comitè d’Empresa del personal laboral de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú. 
- Informe del secretari general de l’Ajuntament sobre la viabilitat de mantenir 

inactiva la societat. 
- Relació detallada dels encàrrecs de gestió. 
- Memòria justificativa sobre la gestió directa de determinats serveis que havien 

estat encomanats a l’empresa pública Promoció Industrial Vilanova, SAM 
(PIVSAM). 

- Projecte d’establiment de determinats serveis que havien estat encomanats a 
l’empresa pública Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). 

 
 

IV 
Viabilitat econòmica. 
 
Actuaran com a límit de despesa les aportacions que fa actualment l’Ajuntament per a 
subvenir els encàrrecs de gestió envers PIVSAM que són objecte de canvi de forma 
de gestió.  



 

 

 
La subrogació del personal, si és amb la mateixa retribució que tenien a l’empresa, 
garanteix la viabilitat econòmica de la decisió municipal. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta General Extraordinària de PIVSAM de 19 de 
juny de 2017, sobre dissolució de la societat i obertura del període de liquidació i, en 
especial, ASSUMIR en tot cas els deutes derivats del conveni de creditors aprovat per 
Sentència de 13 de gener de 2015, dictada pel Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona, 
procediment de Concurs Voluntari 704/2013, quan PIVSAM no pugui afrontar-los amb 
la seva pròpia tresoreria, i acceptar poder adquirir, si escau, en contraprestació, 
partides de l’actiu de PIVSAM que consten en el seu balanç. 
 
SEGON. Deixar sense efecte els encàrrecs de gestió de serveis següents que 
l’Ajuntament té fets a favor de PIVSAM:  
 
1.  Gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. De data 9 d’octubre de 

2014. 
2.  Gestió d’una Fira dedicada al Medi Ambient i al Mar a Vilanova i la Geltrú. De data 

13 de maig de 2015. 
3.  Gestió dels Mercadals del Municipi de Vilanova i la Geltrú. De data 20 de juny de 

2012. 
4.  Gestió dels Mercats de Petit Format de Vilanova i la Geltrú. De 2014.  
 
TERCER. Incoar expedient per al canvi de forma de gestió dels serveis municipals 
que eren objecte dels encàrrecs de gestió enumerats en l’apartat precedent, que fins a 
l’actualitat prestava PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, perquè els presti 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de forma directa amb els serveis administratius del 
propi Ajuntament, sense òrgan especial d’administració. 
  
QUART. Integrar els treballadors i treballadores de PIVSAM, amb caràcter immediat i 
en els termes de l’informe del cap de Recursos Humans i amb ratificació de l’”Acord 
de condicions laborals a aplicar en el procés de subrogació per l’Ajuntament de 
Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de VILANOVA I LA GELTRÚ”, de data 
13 de juny de 2017, en la plantilla municipal per subrogació de personal, els noms 
dels quals consten a l’expedient, amb les categories establertes a PIVSAM: 
 

1 Tècnic Gestió (A1-24), actualment en situació d’excedència 
3 Tècnics Mitjans (A2-23) 
1 Administratiu 

 
CINQUÈ. Modificar la plantilla orgànica municipal per a la incorporació de les places 
corresponents als treballadors que se subroguen i el catàleg de llocs de treball per a la 
creació dels llocs de treball corresponents a aquests treballadors. 
 



 

 

SISÈ. Obrir un tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies, en relació amb 
l’expedient instruït, amb els documents a què es refereix la present resolució, 
mitjançant anuncis que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.  
 
SETÈ. De forma simultània al tràmit d’informació pública, donar audiència als 
treballadors interessats i als seus representants sindicals pel termini de trenta dies, en 
relació amb l’expedient instruït amb els documents a què es refereix la present 
resolució. 
 
VUITÈ. Entendre que en el supòsit de no presentar-se al·legacions, el present acord 
s’entendrà adoptat de forma definitiva, circumstància que serà acreditada pel Secretari 
mitjançant certificació. 
 
NOVÈ. Realitzar les modificacions pressupostàries adients en les partides de l’actual 
pressupost municipal amb la finalitat d’incorporar les quantitats necessàries en el 
Capítol I, corresponent a la despesa del personal, per subvenir les despeses salarials 
dels treballadors que s’incorporen a la plantilla municipal per subrogació, amb càrrec i 
disminució de les partides del pressupost municipal que es destinaven al pagament a 
PIVSAM del cost dels encàrrecs de gestió que en present acord es declaren 
finalitzats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (4), PSC (5) i PP (1) = 10 vots 
  Abstencions:  CUP (4), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), Sra. Carmen 
    Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors 
    no adscrits = 14 vots 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20:09 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 
 


