
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-23-01-2017/ 

 
 
 

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

 
Acta núm. 1 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:20 hores del dia 23 de gener de 2017, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 
 



 

 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ (CiU). 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament del dia 19 de desembre de 2016. 

 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 
   2.  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de novembre de 2016. (Exp. 

527/2016-RH) 
   3.  Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2016, 

d’aprovació de presentació al SOC de la sol·licitud de subvenció en el marc del 
programa Treball i Formació. (Exp. 663/2016-RH) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
Participació i Agermanaments 
  
  4. Substitució d’un membre de la Comissió d’ètica i bon govern de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 354/2016-PAR) 
  5. Aprovació inicial del Reglament del Defensor de la Ciutadania. (Exp. 335/2016-

PAR) 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Serveis Socials 
 
  6. Convalidar Decret de la regidora de Serveis Socials i Salut de data 22.12.2016, 

d’aprovació del Programa de suport a menjadors escolars per al curs 2016-
2017, per garantir la cobertura de les necessitats dels infants en situació de 
vulnerabilitat alimentària a la ciutat. (Exp. 669/2016-SSO) 

    



 

 

 
   7. Convalidar Decret de la regidora de Serveis Socials i Salut de data 27.12.2016, 

d’aportació econòmica al Consorci de Serveis a les Persones per a l’any 2016. 
(Exp. 791/2016-SSO) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
  8. Resolució del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Edicions 

Comarques 17, SL (Diari de Vilanova) i incoació de l’expedient de desnonament 
administratiu corresponent.  (Exp. 2/2017-DES) 

  9. Ratificació del Decret de l’Alcaldia de 30.12.2016, d’aprovació de la liquidació de 
l’encàrrec de gestió a Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de les fies 
2016 (Blauverd i Fira de Novembre). (Exp. 231/2016-DES) 

 
 

MOCIONS 
 
Grup Municipal de C’s 
 
 10. Moció per a la defensa dels drets dels veïns i veïnes del Garraf, en especial els 

de Vilanova i la Geltrú, davant l’abandonament de la Generalitat de Catalunya 
en el projecte de pressupostos 2017.  (Exp. 1/2017-eMOC) 

 
Regidora no adscrita 
 
 11. Moció per a la instal·lació de detectors de fum gratuïts per a persones grans, 

persones en situació de dependència o amb patologies. (Exp. 2/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
 12. Moció perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereixi el servei de cerimònia 

civil de benvinguda. (Exp. 3/2017-eMOC) 
 13. Moció perquè l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsi l’ús del vehicle 

elèctric. (Exp. 4/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
 14. Moció en suport i mecenatge a la Plataforma Feminicidio.net. (Exp. 5/2017-

eMOC) 
 15. Moció per a l’establiment d’un abonament per al conjunt de museus de la ciutat. 

(Exp. 6/2017-eMOC) 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de C’s 
 
 16. Moció per integrar el Diari de Vilanova com a patrimoni cultural de Catalunya. 

(Exp. 7/2017-eMOC) 
 17. Moció per a la rehabilitació dels pisos amb finalitat social, cedits per altres 

administracions o grans tenidors a famílies vulnerables. (Exp. 8/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
 18. Moció de suport a les persones afectades per les clàusules sòl. (Exp. 9/2017-

eMOC) 
 
Grups Municipals de la CUP i SOM VNG 
 
 19. Moció de suport a la campanya “Casa Nostra. Casa Vostra”. (Exp. 10/2017-

eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 

 20. Preguntes de C’s: 
 

-  Sobre si està previst reparar l’asfaltat de les rotondes d’entrada a Vilanova i la 
Geltrú des de Canyelles. 

-  Sobre si es té en compte la capacitat econòmica per a la retirada de la tutela 
dels menors als progenitors. 

 
 21. Pregunta d’ERC: 
 

-  Sobre la previsió de places escolars i el manteniment de totes les línies a les 
escoles públiques. 

 
 22. Pregunta de SOM VNG: 
 

- Sobre les actuacions que s’han dut a terme durant les onades de fred de les 
darreres setmanes per atendre les persones sense sostre, tenint present la 
moció presentada per la CUP, i aprovada per unanimitat al Ple de 12 de 
setembre de 2016, sobre aquesta qüestió. 

 
 23. Preguntes de la CUP: 
 

- Sobre la nota de premsa de 27.12.2016, publicada al web municipal (expedient 
disciplinari exgerent IMET). 

- Sobre el Projecte Integral del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
PRECS 

 



 

 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE 
DESEMBRE DE 2016. 

 
S’aprova per unanimitat dels presents l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de 19 
de desembre de 2016, amb un total de 24 vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la 
CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, 
regidora no adscrita). 
 

  
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

   2. RECURSOS HUMANS. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 08.11.2016, D’APROVACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA I DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE 
REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
CULTURA, LABORAL TEMPORAL. (EXP. 527/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 8 de novembre de 2016 va 
aprovar-se el dictamen que segueix: 
 
“Identificació de l’Expedient 
Núm. Exp.000527/2016-RH 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
CULTURA, LABORAL TEMPORAL 
 
Relació de fets 
 
I. Una tècnica de Cultura estarà en situació de permís de maternitat en breu. 
 
II. En data 25 d’octubre de 2016 es negocien amb els representants sindicals en comissió de 
bases, les bases específiques reguladores que han de regir l’oferta de treball i la convocatòria 
lliure de Tècnic/a especialista de Cultura. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Constitució Espanyola (arts. 23 i 103). 

II. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

III. Decret legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (arts. 14 i 
42 a 58). 



 

 

IV. Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim local (art. 89 a 91 i 103 i  104). 

V. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
Disposicions legals vigents en matèria de règim local (arts.177). 

VI. 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 (arts. 286 a 290). 

VII. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei dels 
ens locals (arts. 63 a 93). 

VIII. L’informe del Servei de Cultura posa de relleu que és imprescindible substituir la tècnica que 
estarà en situació de permís de maternitat. 

IX. Aquesta situació justifica la contractació, que pot entendre’s compresa en el que estableix 
l’article 20 apartat dos, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 2016, que preveu la contractació de personal temporal en casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 

X. La viabilitat econòmica: la plaça laboral temporal del Tècnic/a especialista de Cultura està 
consignada en el Capítol I del Pressupost vigent en les partides de Cultura, atès que quedarà 
cobert per l’estalvi del permís de maternitat. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent: 
 

ACORD 
 
Primer. Declarar que el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un servei 
públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir el permís de 
maternitat d’una treballadora municipal, és excepcional. 
 
Segon. L’acord anterior de la present resolució s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
Tercer.  Aprovar l’oferta de treball i la convocatòria del lloc de treball laboral temporal de Tècnic/a 
especialista de Cultura. 
 
Quart.  Publicar la convocatòria al web municipal i al Diari de Vilanova i la Geltrú. 
 
Cinquè.  La viabilitat econòmica: la plaça laboral temporal de tècnica especialista de Cultura està 
consignada en el Capítol I del Pressupost vigent en les partides de Cultura, atès que quedarà 
cobert per l’estalvi del permís de maternitat.” 

 
Per tot això, vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 
 

ACORD: 
 
“RATIFICAR el punt primer de l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de 
novembre de 2016 amb número d’expedient 000527/2016-RH, de declaració del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a servei públic 
essencial de caràcter propi i de la necessitat excepcional de substituir el permís de 
maternitat d’una treballadora municipal.” 
 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  3. RECURSOS HUMANS. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 15.11.2016, D’APROVACIÓ DE PRESENTACIÓ 
AL SOC DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ. (EXP. 663/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 15 de novembre de 2016 va 
aprovar-se el dictamen que segueix: 
 
“Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.41/2016/e-AJT 
 
APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, 
CONVOCATÒRIA 2016 
 
Relació de fets 
 
I. Vista la convocatòria per a l’any 2016 del Servei d’Ocupació de Catalunya, Ordre 

TSF/296/2016, de 2 de novembre i Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al 
Programa de Treball i Formació.  

 
II. Atès que l’esmentada Resolució estableix que la concessió de subvencions per al 

Programa Treball i Formació es divideix en 3 Línies i preassigna a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú les contractacions següents: 

 
•  Línia A: adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o 

subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.  
- Preassignació 3 contractes de 12 mesos i 22 contractes de 6 mesos. 

 
•  Línia B: adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima 

d’inserció. 
- Preassignació: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 6 mesos. 

 
•  Línia C: Accions de coordinació i suport tècnic:  

- Entre 20 i 40 persones destinatàries a les accions d’experiència laboral i 
formació. Es podrà contractar 1 Tècnic/a de coordinació i suport a jornada 
completa. 

 
 

Fonaments de dret 
 

1. Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. 

 



 

 

2. Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any  2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. 

 
3. Atès que aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció de les 3 Línies del 

Programa Treball i Formació, per a la contractació i formació de persones aturades, 
preferentment més grans de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi, així com en portar endavant projectes per desenvolupar 
treballs de caràcter públic i d’interès social en el municipi. 

 
4. Per Acord de la Mesa de Negociació de 28 de gener de 2016 es va acordar que  per a 

l’any 2016 els Plans d’Ocupació que es sol·liciten al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Programa Treball i Formació, i altres que puguin sortir, la retribució dels contractats 
s’ajustarà estrictament a la quantitat subvencionada. A aquests treballadors, a excepció 
del sou, se’ls aplicarà allò que es regula al Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
5. Acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 

d’ocupació no ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, signat per la Federació de Municipis de Catalunya i 
Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, signat a Barcelona el 7 de 
setembre de 2016.  Annexat a l’expedient de la proposta i al qual l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú s’adhereix. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent 
 
 

ACORD: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades, en el marc del Programa Treball i Formació, promogut pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, signat per la Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, signat a Barcelona el 7 de setembre de 2016.  
 
Segon. Aprovar la presentació al Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa 
de Treball i Formació, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les accions incloses, de 
contractació de persones en situació d’atur i de formació, amb indicació que els serà 
d’aplicació l’acord retributiu adoptat per la Mesa de Negociació de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú de 28 de gener de 2016, així com l’acord de 7 de setembre de 2016, detallat a 
l’acord Primer de la present resolució. 
 
Tercer. Aprovar que les accions a realitzar per la corporació per portar a terme el Programa 
Treball i  Formació 2016 de la Línia A i de la Línia B, aniran encaminades a campanyes de 
millora dels serveis municipals, així com a actuacions de reforç i nous projectes que fomentin 
el creixement econòmic de la ciutat, amb un grau important de repercussió social i que 
cobreixin les necessitats més urgents i inajornables que afecten a l’interès general dels 
ciutadans de Vilanova i la Geltrú, al mateix temps que s’afavoreix l’ocupabilitat dels 
treballadors aturats de la ciutat, i en tot cas, sense que aquestes accions tinguin caràcter 
estructural. La proposta dels perfils professionals per les experiències laborals i formació 
inicialment són els següents: 
 



 

 

- Oficials de diferents especialitats 
- Operaris  
- Auxiliars Administratius 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·licitarà la subvenció per realitzar el següent nombre 
de contractes: 

 
• Línia A: adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per 

desocupació i preferentment més grans de 45 anys.  
- Preassignació: 3 contractes de 12 mesos i 22 contractes de 6 mesos. 
- Sol·licitud: 3 contractes de 12 mesos i 28 contractes de 6 mesos. 

Es sol·liciten 6 contractes més de 6 mesos, dels inicialment preassignats. 
 

• Línia B: adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 
- Preassignació: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 6 mesos. 
- Sol·licitud la mateixa preassignació: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 6 

mesos. 
 

Quart. Aprovar que les accions a realitzar per la corporació, per portar a terme el Programa 
Treball i Formació 2016 de la Línia C, serà la contractació, a jornada completa, durant 12 
mesos, d’una persona Tècnic/a de les accions de coordinació i suport, que faciliti la gestió del 
Programa Treball i Formació, doni suport respecte als processos de selecció de les persones 
participants, la gestió de personal, la gestió de la formació i la justificació de la subvenció. Per 
les accions de coordinació i suport tècnic de 12 mesos a jornada completa el SOC 
subvencionarà l’import màxim de 28.000€.. 
 
Cinquè. Informar que els contractes de treball de les Línies A i B,  tindran obligatòriament una 
durada en alguns casos de dotze mesos, en altres casos 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 d’un mòdul de 9.380 € per a contractes de treball de 6 mesos, i de 18.760 € 
per als contractes de treball de 12 mesos a jornada completa, que inclou retribució bruta 
mensual, les pagues extraordinàries i les despeses de cotització a la seguretat social. Cada 
treballador/a contractat haurà de realitzar activitats formatives depenent de la línia del 
Programa, prioritàriament  professionalitzadores, directament relacionades amb el treball que 
desenvolupa o amb el seu itinerari ocupacional. Per a l’acció formativa l’import màxim de la 
subvenció serà el resultat d’aplicar l’import hora/alumne establert per a la formació 
professionalitzadora d’acord amb els imports màxims dels mòduls formatius establerts a la 
Resolució EMO/123772014, de 2 de juny. Per al cas de les accions formatives transversals no 
professionalitzadores el SOC finançarà l’import màxim de 3€/hora/participant.  
 
Sisè. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la realització de les accions 
formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per a tots els contractats en el marc del 
Programa Treball i Formació 2016, tant dels mòduls vinculats a certificat de professionalitat,  
com a centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, així com de la 
formació Transversal, de catàleg o autoritzada.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà 
a l’IMET la part de la subvenció corresponent al cost de les accions formatives, d’acord amb el 
que estableix l’Ordre de la subvenció, tal com s’especifica en el punt anterior i també la 
despesa d’assegurança d’accidents obligatòria de les persones participants en la formació. 
 
Setè.  El conjunt d’actuacions econòmicament es concreten de la forma següent:  
 
 
 



 

 

 
3 contractacions de 12 mesos de la Línia A 
 
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 
      14.000 €/treballador:...................................................................................... 42.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de  
      12 dies de salari per cada any de servei) 400€/treballador:.......................... 1.200,00€ 
• Cost Seguretat social(32-34%) 4.760€/treballador....................................... 14.280,00€ 
• Cost Paga Productivitat: 696€+32-34% de Seguretat social:  
       932€/treballador ........................................................................................... 2.796,00€ 
• Cost Formació aproximat 780€(depenent tipus deformació)......................... 2.340,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona)........................... 465,00€ 
• Assegurança accidents personals pel període formatiu................................. 120,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió..................................................... 123,00€ 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat................... 7.000,00€ 
 
 
1 contractació de 12 mesos de la Línia B  
 
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 
 14.000 €/treballador:...................................................................................... 14.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de  
 12 dies de salari per cada any de servei) 400€/treballador:.......................... 400,00€ 
• Cost Seguretat social(32-34%) 4.760€/ treballador....................................... 4.760,00€ 
• Cost Paga Productivitat 696€ + 32-34% de Seguretat social: 
 932€/treballador............................................................................................. 932,00€ 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)....................... 780,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona)........................... 155,00€ 
• Assegurança accidents personals pel període formatiu.................................  120,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió..................................................... 41,00€ 
• Material Projectes Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat................... 3.000,00€ 
 
 
28 contractacions de 6 mesos de la Línia A 
 
• Cost salarial brut (6 mesos + pagues extraordinàries)  
 7.000 €/treballador...................................................................................... 196.000,00€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de  
 12 dies de salari per cada any de servei) 200€/treballador:........................ 5.600,00€ 
• Cost Seguretat social (32-34%) 2.380€/treballador..................................... 66.640,00€ 
• Cost Paga Productivitat: 348€+32-34% de Seguretat social:  
 466,32€/treballador....................................................................................... 13.056,96€ 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)...................... 21.840,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona)  
 10 treballadors aproximadament................................................................... 1.550,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió x 10 treballadors aprox.............. 410,00€ 
 
 
9 contractacions de 6 mesos de la Línia B   
 
• Cost salarial brut (6 mesos + pagues extraordinàries)  
 7.000 €/treballador:...................................................................................... 63.000,00€ 



 

 

• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de  
 12 dies de salari per cada any de servei) 200€/treballador:........................   1.800,00€ 
• Cost Seguretat social (32-34%) 2.380€/treballador..................................... 21.420,00€ 
• Cost Paga Productivitat: 348€+32-34% de Seguretat social:  
 466,32€/treballador...................................................................................... 4.196,88€ 
• Cost Formació aproximat 780€ (depenent tipus de formació)..................... 7.020,00€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (80 € vestuari i 75€ EPI’s persona)  
 9 treballadors aproximadament.................................................................... 1.395,00€ 
• Revisió Mèdica personal oficis 41€/revisió x 9 treballadors aprox................ 369,00€ 
 
 
1 contractació de 12 mesos de la Línia C   
 
• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries Tècnic Mig A2-20) 
 28.913,71€/treballador:................................................................................. 28.913,71€ 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de  
 12 dies de salari per cada any de servei) 826,10€/treballador:..................... 826,10€ 
• Cost Seguretat social (32%) 9.252,30€/treballador....................................... 9.252,38€ 
• Cost Paga Productivitat: 696+32% de Seguretat social:  
 918,72€/treballador........................................................................................ 918,72€ 
 
 
Resum per Línies:  
 
 
Línia A: 3 contractes de 12 mesos i 28 contractes de 6 mesos. 
 

LÍNIA A: 
Concepte Cost  

Total 
Despesa 

subvencionada 
Aportació  
Municipal 

Sous  238.0000,00€ 238.000,00€ 0€ 
Seguretat Social 80.920,00€ 80.920,00€ 0€ 
Formació  24.180,00€ 24.180,00€ 0€ 
Indemnització 6.800,00€ 0€ 6.800,00€ 
Paga Productivitat 15.852,96€ 0€ 15.852,96€ 
Vestuari laboral i EPI’s 2.015,00€ 0€ 2.015,00€ 
Assegurança Accidents 120,00€ 120,00€ 0€ 
Revisió Mèdica 533,00€ 0€ 533,00€ 
Materials 7.000,00€ 0€ 7.000,00€ 
Total LINIA A 375.420,96€ 343.220,00€ 32.200,96€ 
 
 
 
Línia B: 1 contracte de 12 mesos i 9 contractes de 6 mesos. 
 

LÍNIA B: 
 Concepte Cost  

Total 
Despesa 

subvencionada 
Aportació  
Municipal 

Sous  77.000,00 € 77.000,00€ 0€ 
Seguretat Social 26.180,00€ 26.180,00€ 0€ 
Formació  7.800,00€ 7.800,00€ 0€ 
Indemnització 2.200,00€ 0€ 2.200,00€ 



 

 

Paga Productivitat 5.128,88€ 0€ 5.128,88€ 
Vestuari laboral i EPI’s 1.550,00€ 0€ 1.550,00€ 
Assegurança Accidents 120,00€ 120,00€ 0€ 
Revisió Mèdica 410,00€ 0€ 410,00€ 
Materials 3.000,00€ 0€ 3.000,00€ 
Total LINIA B 123.388,88€ 111.100,00€ 12.288,88€ 
 
 
Línia C: 1 contracte de 12 mesos 
 

LÍNIA C: 
Concepte Cost  

Total 
Despesa 

subvencionada 
Aportació  
Municipal 

Sous  28.913,71€ 28.000,00€ 913,71€ 
Seguretat Social 9.252,38€ 0€ 9.252,38€ 
Indemnització 826,10€ 0€ 826,10€ 
Paga Productivitat 918,72€ 0€ 918,72€ 
Total LINIA C 39.910,91€ 28.000,00€ 11.910,91€ 
 
 
Les contractacions de les línies A i B de subvenció s’han d’iniciar, com a màxim, el 31 de 
desembre de 2016.  Es considera iniciada una línia de subvenció quan ha iniciat, com a 
mínim, un contracte de treball. La resta de contractes de treball de cada línia de subvenció 
poden iniciar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2017. 
 
La contractació de la línia C de subvenció, s’ha d’iniciar, com a màxim el 31 de gener de 2017. 
 
Vuitè. La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
- Els imports dels sous, seguretat social, formació i assegurança de la formació, que són les 

actuacions i despeses subvencionables, es tramitarà la corresponent modificació del 
Pressupost 2016 per incorporar l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de 
manera que es consignarà un codi comptable específic per cada concepte i Línia de 
subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com es requereix a 
l’Ordre que regula la subvenció. 

 
- El cost de la indemnització per finalització de la contractació, la paga de productivitat, i la 

diferència de sou del Tècnic/a de la Línia C de subvenció, aniran a càrrec de les partides 
de Capítol I de sou i salari de cada servei que incorpori el personal contractat. Per dur a 
terme aquestes actuacions s’habilitaran a tal efecte les consignacions pressupostàries en 
el pressupost 2017. El total a consignar en aquest concepte és 41.892,75€. 

 
- El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 2017 

habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és 3.565€. 
 
- El cost de les revisions mèdiques dels treballadors que realitzin tasques d’oficis aniran a 

càrrec de la partida del Pressupost 2017 habilitades a tal efecte. El total a consignar en 
aquest concepte és 943€. 

 
- El cost del material de les actuacions que comporten feines de manteniment de la ciutat, 

equipaments i suport a les activitats festives anirà a càrrec de la partida del Pressupost 
2017 habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és de 10.000€.  

 



 

 

- Al pressupost 2016 es consignarà el cost de la contractació d’un/a treballador/a de la Línia 
A i de la Línia B, del dia 31 de desembre de 2016, cost que quedarà cobert per la 
subvenció. 

 
El pagament de la subvenció, segons regula l’Ordre, es tramita mitjançant una bestreta del 
80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha de tramitar un cop 
l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 

 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer front als 
costos generats pel Programa Treball i Formació 2016 que tinguin repercussió en el 
Pressupost Municipal 2017. 
 
Novè. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi els documents que 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 
(TSF/296/2016, de 2 de novembre i Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre) i fins i tot 
per modificar i concretar els programes per desenvolupar el treball de caràcter públic i interès 
social. 
 
Desè. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.   
 
Onzè. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Per tot això, vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 
 

ACORD: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2016, 
d’aprovació de la sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del 
Programa Treball i Formació, convocatòria 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

   4. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. SUBSTITUCIÓ D’UN MEMBRE 
DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  (EXP. 354/2016-PAR) 

 



 

 

 
Relació de fets 
 
Atès que el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovat 
inicialment en la sessió del Ple municipal d’abril de 2013, i revisat i actualitzat 
posteriorment en la sessió ordinària del Ple de 6 de juny de 2016, contempla la 
creació de la Comissió d’Ètica i Bon Govern integrada per set persones, tres de les 
quals en formen part amb caràcter fix, en funció del càrrec que ostenten. 
 
Atès que una d’aquestes persones és la persona responsable dels Recursos Humans 
d’aquest ajuntament.  
 
Atès que segons Decret d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2016 i número d’expedient 
000377/2016-RH, es nomena director de Recursos Humans i Organització Interna al 
senyor Fermín Ortega Vázquez. 
 
Fonaments de dret 
 
Art 4.1.a de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel que 
fa a la potestat d’autoorganització, atès que aquest codi estableix no solament les 
pautes i els principis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots els seus ens, 
entitats, organismes i empreses dependents han de respectar, sinó també per a la 
creació de la comissió de seguiment del compliment d’aquest codi. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 6 de juny de 2016, pel qual s’aprova la revisió del 
Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar la substitució del senyor Francesc Torres Ferrando pel senyor 
Fermín Ortega Vázquez, en tant que responsable de Recursos Humans, com a nou 
membre de la Comissió d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a totes les persones interessades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

   5. PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS. APROVACIÓ INICIAL DEL 
REGLAMENT DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA. (EXP. 335/2016-
PAR) 

 
 
 



 

 

 
Relació de fets 
 
Atès que el 5 de març de 2001, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
aprovar el Reglament del Defensor de la Ciutadania. 

Atès que ara s’ha fet una revisió d'aquest reglament per tal d'actualitzar-lo i donar així 
resposta a algunes demandes socials que reclamen que l'elecció del Defensor es faci 
d'una manera més participativa. 

Atès que aquesta nova proposta s'ha treballat en el marc de la Comissió de revisió 
dels reglaments municipals de participació ciutadana, aprovada per Ple en data 2 de 
maig de 2016 i que compta amb la participació de representants de tots els grups 
municipals. 

Atès que d’acord amb l'article 133.2.3.4 de la Llei 39/2015 LPAC, amb caràcter previ 
a l'aprovació inicial del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania pel Ple de 
l'Ajuntament, es va obrir el tràmit d'AUDIÈNCIA en el procediment d'elaboració del 
Reglament per Decret del regidor delegat de data 30/11/2016. Aquest termini ha 
finalitzat el dia 28 de desembre. 

Atès que en data 28 de desembre de 2016 la Sra. Berta Belaskoain, en representació 
de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova (CUP), ha presentat una aportació de 
modificació del Reglament del Defensor de la Ciutadania en nou punts del seu 
redactat que es transcriuen tot seguit: 

“PRIMERA.- Article 2 
Naturalesa i principis d’actuació. 
Punt 3. 
 
3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclourà al pressupost municipal una partida 
per fer front a les despeses que comporti l’oficina del Defensor/a de la ciutadania, que 
inclourà els mitjans que se li assignin i les compensacions que puguin correspondre, i 
també la remuneració del propi càrrec de defensor/a de la ciutadania. 
 
SEGONA.- Article 3 
Àmbit d’actuació. 
Punt 3. 
 
3. El defensor/a de la ciutadania, com a representant electe tindrà la potestat de 
signar peticions ciutadanes, de manera que la seva firma equivaldrà directament a la 
meitat de les necessàries per al tema que es pretengui; a tall d’exemple, podria ser la 
convocatòria d’una audiència pública, referèndum, consulta ciutadana, etc. 
 
TERCERA.- Article 8 
Procediment d’elecció 
Punt 1. 
 



 

 

b) El defensor/a de la ciutadania serà elegit/ida per votació popular entre les persones 
que s’hagin presentat, tenint en compte les incompatibilitats de l’Article 7. El Ple 
municipal realitzarà la convocatòria electoral on es determinarà el termini per 
presentar -se i es sol·licitarà a les persones candidates una carta de presentació a la 
ciutadania per ser publicada a la pàgina web de l’ajuntament i als mitjans de 
comunicació municipals (públics o privats) com a anuncis municipals. 
 
QUARTA.- Article 8 
Procediment d’elecció 
Punt 1. 
 
d) La votació es realitzarà en urnes annexes a les de les eleccions europees, fent 
servir el mateix cens i meses electorals si fos possible, o altrament amb el cens de 
majors de 16 anys i taules/meses especials diferenciades als centres cívics i a 
l’ajuntament el dia que es decideixi a junta de portaveus. També es podrà realitzar 
mitjançant votació telemàtica, amb certificat digital 
 
CINQUENA.- Article 8 
Procediment d’elecció 
Punt 1. 
 
e) Es proclamarà electa la persona que hagi obtingut més vots i la següent persona 
més votada serà considerada substituta per als casos previstos de cessament a 
l’article 5 del Reglament i fins a les següents eleccions. 
 
SISENA.- Article 10 
Durada del mandat 
 
El mandat serà de 5 anys, però podrà continuar exercint les seves funcions fins el 
nomenament del seu successor/a. La durada màxima serà de dos períodes 
consecutius. Per a cada nomenament s’haurà de seguir el procediment establert a 
l’article 8, en cap cas es renovarà automàticament el nomenament per al segon 
mandat, sinó que s’haurà de presentar de nou a com a candidat a les eleccions. 
 
SETENA.- Article 14 
Exercici del càrrec en funcions en cas de cessament o suspensió 
 
2. En cas de cessament en el càrrec per altres causes que l’extinció del mandat, 
n’assumeix les funcions provisionalment fins el nomenament d’un nou defensor/a de 
la ciutadania, la persona substituta prevista en l’apartat e) del punt 1 de l’Article 8. 
 
VUITENA.- Article 14 
Exercici del càrrec en funcions en cas de cessament o suspensió 
 
3. En cas que sigui suspès en l’exercici del càrrec, n’assumeix les funcions la persona 
substituta prevista en l’apartat e) del punt 1 de l’Article 8 fins que es convoquin noves 
eleccions. 
 
 



 

 

NOVENA.- Títol V 
Relacions amb el ple 
(Afegir article) 
 
El defensor/a de la ciutadania tindrà dret d’intervenció al Ple municipal i podrà 
habilitar aquest dret a col·lectius o entitats que no hauran de passar necessàriament 
per grups municipals, comunicant-ho amb la suficient antelació.” 
 
Atès que les consideracions esmentades van ser presentades -i, per tant, són 
pràcticament una reproducció- a la Comissió de revisió del Reglament de Participació 
Ciutadana que ha tractat la revisió del Reglament del Defensor de la Ciutadania i de 
la qual en formen part tots els grups municipals. 

Atès que fruit del debat de les mateixes en la comissió esmentada no es va arribar a 
assolir el consens majoritari necessari per poder integrar les referides propostes en la 
proposta de nou Reglament del Defensor, el qual té la naturalesa d’orgànic, procedeix 
la seva desestimació. 

Fonaments de dret 
 
En ús de les facultats conferides pel Decret de l'Alcaldia del dia 13 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Desestimar les aportacions al nou Reglament del Defensor de la 
Ciutadania presentades per la Sra. Berta Belaskoain, en representació de la 
Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova (CUP), atès que aquests punts ja han estat 
tractats i discutits a la Comissió de revisió dels reglaments municipals de participació 
ciutadana, aprovada pel Ple en data 2 de maig de 2016, i que compta amb la 
participació de representants de tots els grups municipals. 
 
SEGON. Aprovar inicialment el Reglament del Defensor de la Ciutadania amb el text 
següent: 
 
 
 

REGLAMENT DEL DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA 
 
 
Títol I 

Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte del reglament 
 
Aquest reglament té per objecte: 



 

 

 
Regular, en compliment de l'article 59 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, la 
institució municipal del Defensor/a de la Ciutadania, que té la funció de protegir i 
defensar els drets i les llibertats públiques dels veïns del municipi o qualsevol 
persona afectada per una actuació municipal, en el seu àmbit d’actuació.  
 
Article 2 
Naturalesa i principis d'actuació 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania és un òrgan de caràcter unipersonal i exerceix les 
seves competències amb imparcialitat, objectivitat, equitat i independència, tot 
garantint la confidencialitat i la qualitat de la seva tasca. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar anualment al Ple Municipal un 
informe-memòria sobre la seva actuació, que es publicarà a la pàgina web municipal. 
 
3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclourà al pressupost municipal una partida 
per fer front a les despeses que comporti l’oficina del Defensor/a de la Ciutadania, 
que inclourà els mitjans que se li assignin i les compensacions que puguin 
correspondre, i especialment les remuneracions que puguin correspondre-li.  
 
Article 3 
Àmbit d'actuació 
 
1. El Defensor de la Ciutadania supervisa l'activitat de l’administració municipal, els 
organismes i les empreses que en depenen. 
 
Si l’actuació requerida no es correspon amb aquest àmbit d’actuació, informarà i 
assessorarà sobre l’ens competent. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania, en el compliment de la seva funció de protecció i 
defensa dels drets i les llibertats, es pot adreçar a totes les autoritats, a tots els 
òrgans i a tot el personal del seu àmbit d’actuació. 
 
Article 4 
Competències 
 
El Defensor/a de la Ciutadania vetlla per a la protecció i la defensa dels drets i les 
llibertats públiques i, en compliment d'aquestes funcions, exerceix les competències 
següents: 
 
a)  Investigar i resoldre les queixes que se li presentin i les actuacions que tramiti 

d'ofici. 
 
b)  Elaborar informes en relació amb matèries de la seva competència. 
 
c)  Suggerir o recomanar, com a resultat d'un procediment d'investigació, l'aprovació 

d'una disposició normativa o la modificació d'aquelles normes vigents l'aplicació 



 

 

de les quals consideri que poden conduir a un resultat injust o a un perjudici 
innecessari. 

 
d)  Promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins el seu àmbit d'actuació, 

funcions de mediació o de composició de controvèrsies. 
 
e)  Atendre les consultes que li siguin formulades, dins el seu àmbit d'actuació, per 

les persones, les entitats o les institucions legitimades. 
 
f)  Vetllar pel bon govern administratiu, tot respectant la legalitat vigent i el principi 

d’equitat. 
 
g)  Vetllar perquè l’Administració resolgui, expressament, en temps i forma, les 

reclamacions i recursos que li hagin estat formulades, i  no es produeixin supòsits 
d’inactivitat material.  

 
Article 5 
Carta dels drets dels usuaris dels serveis del Defensor/a de la Ciutadania 
 
El Defensor/a de la Ciutadania impulsarà l’adopció d’una carta dels drets dels usuaris 
dels serveis del Defensor/a, i ha de posar-la en coneixement i ordenar publicar-la a la 
web municipal. 
 
 

Títol II 

Estatut del defensor/a de la ciutadania 
 
Capítol I 
Elecció, mandat i incompatibilitats 
 
Article 6 
Condicions d'elegibilitat 
 
Per a ésser elegit Defensor/a de la Ciutadania cal ésser major d'edat, gaudir de la 
condició política de català o catalana d’acord amb l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, empadronat al municipi i estar en ple ús dels drets civils i polítics. 
 
Article 7 
Causes d'incompatibilitat 
 
1. La condició de Defensor/a de la Ciutadania és incompatible amb: 
 
a)  L'exercici de qualsevol mandat representatiu. 
 
b)  El fet de pertànyer a partits polítics, sindicats o associacions empresarials i el fet 

d'exercir-hi funcions directives. 
 



 

 

c)  L'exercici de qualsevol càrrec polític o qualsevol funció administrativa en 
organismes d'àmbit internacional, europeu, estatal, autonòmic o local. 

 
d)  L'exercici de les carreres judicial, fiscal o militar. 
 
e)  Qualsevol activitat professional, mercantil, industrial o laboral que pugui 

comprometre la imparcialitat, objectivitat i independència en la seva actuació. 
 
f)  La prestació de serveis i l'exercici de qualsevol activitat en les administracions, els 

organismes i les empreses a què fa referència l'article 15. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania electe que estigui afectat per una causa 
d'incompatibilitat ha de resoldre la incompatibilitat abans de prendre possessió del 
càrrec. Amb aquest objectiu, ha de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatibles, o 
passar-hi a la situació d'excedència, dins els vuit dies següents a l'elecció; altrament, 
s'entén que desisteix del nomenament. 
 
3. Si el Defensor/a de la Ciutadania queda afectat durant el mandat per una causa 
d'incompatibilitat, ha de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatible, o passar-hi a 
la situació d'excedència, en el termini de vuit dies a comptar d'haver sobrevingut la 
incompatibilitat; altrament, s'entén que renuncia el càrrec de Defensor/a de la 
Ciutadania. 
 
Article 8 
Procediment d'elecció 
 
1. El procediment d'elecció del Defensor/a de la Ciutadania segueix els tràmits 
següents: 
 
a)  S’inicia per Decret d’Alcaldia pel qual es disposa l’obertura de la presentació de 

candidatures pel termini de dos mesos, o un d’inferior, que no podrà ser de menys 
de 15 dies, si existeixen causes d’urgència que ho justifiquin i el procediment  de 
selecció. El contingut del Decret serà tractat en la Comissió Informativa 
corresponent on s’incardini la figura del Defensor/a de la Ciutadania en 
l’organització municipal i se’n farà la màxima difusió possible a totes les entitats 
de la ciutat i mitjans de comunicació. De forma prèvia a l’elaboració per part de la 
Comissió Informativa de la proposta de nomenament al Ple, els serveis tècnics de 
l’Àrea corresponent informaran sobre el compliment dels requisits exigits als 
candidats. 

 
b)  El Ple municipal procedirà a escollir el Defensor/a de la Ciutadania per majoria de 

3/5 parts dels seus membres en primera votació, o per majoria absoluta en 
segona, d’acord amb la proposta de l’Alcaldia, una vegada completat el 
procediment establert a l’anterior punt, tractat el punt a la Comissió Informativa 
esmentada. 

 
c)  No es podrà tramitar el procediment de selecció, elecció i nomenament del 

Defensor/a de la Ciutadania en els períodes electorals de convocatòria 
d’eleccions locals. 



 

 

 
Article 9 
Presa de possessió  i nomenament 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha de prendre possessió del càrrec davant el Ple de 
l’Ajuntament, acte en el qual ha de prometre o jurar respectar la Constitució i 
l'Estatut, i el seu nomenament es farà per resolució de l’Alcaldia, que es publicarà al 
BOP i DOGC.  
 
Article 10 
Durada del mandat 
 
El mandat serà de 5 anys, però podrà continuar exercint les seves funcions fins el 
nomenament del seu successor/a. La durada màxima serà de dos períodes 
consecutius. Per a cada nomenament s’haurà de seguir el procediment establert a 
l’article 8. 
 
Article 11 
Declaració d'interessos 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar al Ple municipal la declaració de 
les activitats professionals, mercantils, industrials o laborals que poden ser causa 
d'incompatibilitat, o bé la declaració que no exerceix cap activitat considerada 
incompatible. Així mateix, ha de formular la declaració de béns i activitats exigibles 
als càrrecs electes municipals.  
 
2. Ha de presentar les declaracions a què fa referència l'apartat 1 en prendre 
possessió i en cessar en el càrrec, i també si es produeixen variacions en els fets 
declarats, en tots els casos en el termini d'un mes a comptar del fet causant de la 
declaració. 
 
 
Capítol II 
Cessament i suspensió 
 
Article 12 
Causes de cessament i suspensió 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania cessa en el càrrec per una de les causes següents: 
 
a)  L'extinció del mandat. 
 
b)  La renúncia, formalitzada per escrit. 
 
c)  La pèrdua de la condició política de català o catalana. 
 
d)  La incapacitació judicial o inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics, declarada 

per decisió judicial ferma. 
 



 

 

e)  La condemna, mitjançant sentència ferma, per delicte dolós. 
 
f)  La negligència notòria en el compliment dels deures inherents al càrrec. 
 
g)  La mort, o una malaltia greu que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves 

funcions. 
 
h)  La pèrdua de confiança del Ple. 
 
i)  La incompatibilitat sobrevinguda. 
 
j)  L’abandó de funcions. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania pot ésser suspès en l'exercici del càrrec per una de 
les causes següents: 
 
a)  Una malaltia greu que l'incapaciti temporalment per a l'exercici de les seves 

funcions. 
 
b)  Una resolució judicial que en dicti la presó provisional, la llibertat sota fiança o el 

processament per delictes comesos en l'exercici de les seves funcions o per 
qualsevol altre delicte dolós. 

 
c)  La instrucció d'un procediment judicial d'incapacitació o d'inhabilitació per a 

l'exercici dels drets polítics. 
 
Article 13 
Procediments de cessament i suspensió 
 
1. Correspon al Ple municipal declarar el cessament en el càrrec del Defensor/a de la 
Ciutadania. En els supòsits f), h) i i) de l’apartat 1 de l’article anterior, el Ple haurà 
d’adoptar l’acord per les 3/5 parts, com a mínim, dels membres de dret . 
 
2. Correspon declarar la suspensió en l'exercici del càrrec del Defensor/a de la 
Ciutadania a l’Alcalde/essa, prèvia consulta de la Junta de Portaveus, donant-ne 
compte al proper Ple. 
 
Article 14 
Exercici del càrrec en funcions en cas de cessament o suspensió 
 
1. En cas d'extinció del mandat, el Defensor/a de la Ciutadania continua en el càrrec 
en funcions fins que no en pren possessió el seu successor o successora. 
 
2. En cas de cessament en el càrrec per causes altres que l'extinció del mandat, 
n'assumeix les funcions provisionalment fins el nomenament d’un nou Defensor/a de 
la Ciutadania, la persona que reunint les condicions establertes designi 
l’Alcalde/essa, prèvia consulta de la Junta de Portaveus i donant-ne compte al proper 
Ple. 
 



 

 

3. En cas que sigui suspès en l'exercici del càrrec, n'assumeix les funcions de forma 
interina la persona que complint les condicions establertes, designi l’Alcaldia, prèvia 
consulta de la Junta de Portaveus i donant-ne compte al proper Ple. 
 
 

Títol III 

Actuació del Defensor/a de la Ciutadania  
 
Capítol I 
Actuacions de supervisió 
 
Article 15 
Subjectes sotmesos a supervisió 
 
El Defensor/a de la Ciutadania supervisa, en exercici de les seves competències, 
l'activitat dels subjectes següents: 
 
a)  L'Administració Municipal. 
 
b)  Els organismes públics o privats que estan vinculats amb l'Administració 

municipal o que en depenen, inclosos en tot cas els organismes autònoms, les 
empreses públiques, les agències, les corporacions, les societats civils, les 
societats mercantils. 

 
c)  Les empreses privades que gestionin serveis públics o portin a terme, per mitjà de 

concert o de concessió, activitats d'interès general o universal o activitats 
equivalents, i les altres persones vinculades contractualment amb l'Administració 
Municipal. 

 
 
Capítol II 
Legitimació per a actuar davant del Defensor/a de la Ciutadania 
 
Article 16 
Subjectes legitimats 
 
1. Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Defensor/a de 
la Ciutadania, a fi de: 
 
a)  Presentar una queixa o formular una consulta, si té un dret o un interès legítims 

respecte a l'objecte de la queixa o la consulta. 
 
b)  Sol·licitar la iniciació d'una actuació d'ofici, si denuncia una vulneració de drets o 

llibertats públiques en defensa de terceres persones o col·lectius genèrics.  
 
2. La legitimació que reconeix l'apartat 1 no queda limitada pel fet que hi hagi una 
relació de subjecció o dependència especials respecte a una administració o un 
poder públic ni per raó de domicili, ni tampoc, en el cas de les persones físiques, per 



 

 

raó de nacionalitat, d'edat, d'incapacitació legal, d'internament en un centre 
penitenciari o de privació de llibertat, amb l’exempció d’aquelles persones amb una 
relació especial de subjecció laboral o funcionarial amb els ens establerts a l’article 
15, en aquelles qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals i funcionarials. 
 
 
Capítol III 
Forma i caràcter de les actuacions 
 
Article 17 
Tramitació telemàtica 
 
El Defensor/a  de la Ciutadania ha d'afavorir la presentació i la tramitació per mitjans 
telemàtics de queixes, sol·licituds, consultes i comunicacions. 
 
Article 18 
Gratuïtat 
 
1. Les actuacions del Defensor/a de la Ciutadania són gratuïtes per a la persona 
interessada. 
 
2. Per a actuar davant el Defensor/a de la Ciutadania no cal assistència lletrada ni 
representació processal. 
 
Article 19 
Reserva i protecció de dades 
 
1. Les actuacions del Defensor/a de la ciutadania en el curs d'una investigació s'han 
de portar a terme amb reserva i discreció màximes. 
 
2. Els informes del Defensor/a han d'ometre qualsevol dada personal que permeti 
identificar els interessats en el procediment d'investigació. 
 
3. El Defensor/a de la Ciutadania ha de dictar les instruccions pertinents, d'acord amb 
la legislació vigent, per a garantir la seguretat jurídica de les tramitacions 
telemàtiques i la protecció de les dades personals que incloguin. 
 
Article 20 
Intangibilitat dels terminis administratius i judicials 
 
Les actuacions del Defensor/a  de la Ciutadania no alteren els terminis fixats per a 
exercir les accions procedents en via administrativa o jurisdiccional. 
 
Article 21 
Continuïtat de les actuacions 
 
La capacitat d'actuar del Defensor/a de la Ciutadania i el dret dels ciutadans de 
presentar-li queixes i sol·licituds no queden limitats ni interromputs en els períodes 



 

 

entre legislatures, ni tampoc per la declaració dels estats d'excepció o de setge, sens 
perjudici del que disposa l'article 55 de la Constitució. 
 
 
Títol IV 

Tramitació dels procediments 
 
Capítol I 
Procediments de queixa i actuacions d'ofici 
 
Secció primera 
Presentació de queixes i de sol·licituds d'actuació d'ofici 
 
Article 22 
Objecte de les queixes i les sol·licituds 
 
Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici tenen per objecte instar el Defensor/a 
de la Ciutadania a investigar els actes en què l'activitat o la inactivitat atribuïble a les 
administracions, els organismes, les empreses o les persones a què fa referència 
l'article 15 pugui haver vulnerat drets o llibertats constitucionals o estatutàries. 
 
Article 23 
Forma de presentació de les queixes i les sol·licituds 
 
1. Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici es poden presentar al Defensor/a de 
la Ciutadania: 
 
a)  Per escrit presentat amb registre d’entrada, en suport físic o electrònic, d'acord 

amb la normativa aplicable. 

b)  Presencialment. 

c)  Pels altres mitjans que el Defensor/a de la Ciutadania autoritzi. 
 
2. La identitat de les persones que formulen una queixa o sol·licitud i la data de 
presentació han de quedar acreditades en tots els casos, sigui quin sigui el mitjà de 
presentació. 
 
Article 24 
Contingut de les queixes i les sol·licituds 
 
1. Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici han d'especificar la vulneració de 
drets o llibertats públiques que es denuncien, i han de fer constar la identitat i el 
domicili de notificacions de les persones que les presenten. 
 
2. Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici s'han d'acompanyar amb la 
documentació de què es disposi per a acreditar la vulneració que es denuncia i amb 
els documents que el Defensor/a de la Ciutadania determini, en qualsevol suport 
legalment admès. 



 

 

 
Article 25 
Termini de presentació de queixes i sol·licituds 
 
No es poden presentar queixes ni sol·licituds d'actuació d'ofici al Defensor/a de la 
Ciutadania si ha transcorregut més d'un any des dels actes denunciats. 
 
Article 26 
Registre i admissió a tràmit de les queixes i les sol·licituds 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha de registrar les queixes i les sol·licituds d'actuació 
d'ofici que se li presentin, acusar-ne la recepció, acordar-ne l'admissió o la no 
admissió a tràmit i comunicar als interessats la decisió presa. En cas d'inadmissió, la 
resolució ha d'ésser motivada. 
 
Article 27 
Supòsits d'inadmissió de queixes i sol·licituds 
 
El Defensor/a de la Ciutadania no pot admetre les queixes i les sol·licituds d'actuació 
d'ofici que se li presenten en cas que: 
 
a)  No afectin l'àmbit material de competències del Defensor/a de la Ciutadania. 

b)  Siguin anònimes. 

c)  No hi tinguin un dret o un interès legítims, en cas que es tracti d'una queixa, les 
persones que la formulen. 

d)  Plantegin una qüestió que hagi estat objecte d'una resolució judicial. 

e)  Siguin relatives a actes contra els quals s'hagi interposat una demanda o un 
recurs davant els òrgans de la jurisdicció ordinària o davant el Tribunal 
Constitucional. 

f)  S'hi apreciï mala fe o un ús abusiu del procediment amb la finalitat de pertorbar o 
paralitzar l'activitat de les administracions, els organismes, les empreses o les 
persones que serien objecte d'investigació. 

g)  Estiguin mancades de tot fonament. 

h)  No vagin acompanyades amb els documents necessaris, ni siguin aportats els 
documents requerits pel Defensor/a de la Ciutadania en virtut del que disposa 
l'article 24. 

i)  En puguin resultar perjudicats drets o interessos legítims de terceres persones. 

j)  Hagi transcorregut el termini que fixa l'article 25. 

k)  Hagi esta formulada i admesa a tràmit davant el Síndic/a de Greuges, del 
Defensor/a del Pueblo o del Defensor/a del Poble Europeu. 

l)  Tractin de matèria funcionarial o laboral. 
 
 



 

 

Article 28 
Manca d'actuació prèvia davant les administracions 
 
El Defensor/a de la Ciutadania, en rebre una queixa que no hagi estat adreçada 
prèviament als ens a que es fa referència a l’article 15 per raó dels actes que són 
objecte de la queixa, n'ha de donar compte a la persona reclamant perquè esmeni 
aquesta deficiència.  
 
Article 29 
Acumulació de procediments 
 
El Defensor/a de la Ciutadania pot acumular la tramitació de les queixes i les 
sol·licituds d'actuació d'ofici que siguin relatives a uns mateixos actes i formulin 
pretensions idèntiques. 
 
Secció segona 
Actuacions d'ofici 
 
Article 30 
Actuacions d'ofici 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania pot investigar d'ofici, tant per iniciativa pròpia com a 
sol·licitud dels subjectes legitimats pels apartats 1.b de l’article 16, els actes en què 
l'activitat o la inactivitat atribuïble a les administracions, els organismes, les empreses 
o les persones a què fa referència l'article 15 puguin haver vulnerat drets o llibertats 
constitucionals o estatutaris. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania ha d'adoptar l'acord d'actuar d'ofici per mitjà d'una 
resolució motivada, en què ha d'indicar els drets o les llibertats presumptament 
vulnerats. 
 
3. El Defensor/a de la Ciutadania ha d'informar del resultat d'una actuació d'ofici, 
respectant la normativa reguladora de la protecció de dades personals, a les 
persones que hagin estat objecte de la presumpta vulneració de drets o llibertats i, si 
s'escau, als sol·licitants de l'actuació. 
 
4. Les actuacions d'ofici no estan sotmeses a cap termini preclusiu. 
 
 
Capítol II 
Procediments d'investigació 
 
Secció primera 
Tramitació dels procediments 
 
Article 31 
Obertura 
 



 

 

1. El Defensor/a de la Ciutadania, un cop ha admès a tràmit una queixa o ha acordat 
iniciar una actuació d'ofici, obre el procediment d'investigació corresponent. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania ha de comunicar l'obertura d'una investigació a les 
entitats o persones que en siguin objecte, i també, si escau, a l'administració, 
l'organisme o a l'empresa de què depenguin o a què estiguin vinculades. L'escrit de 
comunicació ha d'indicar el motiu i l'objecte del procediment i s'ha d'acompanyar amb 
còpia de la documentació aportada per qui hagi presentat la queixa o la sol·licitud 
d'actuació, si escau. Les entitats o persones objecte de la investigació disposen d'un 
termini d’un mes, prorrogable excepcionalment per un període d’un altre mes, per 
trametre-li un informe sobre els actes investigats, acompanyat amb la documentació 
que escaigui. 
 
3. El Defensor/a de la Ciutadania, si ho considera necessari per al bon fi d'un 
procediment, pot demanar la col·laboració d'experts, interns o externs,  en la matèria 
de la investigació, els quals resten sotmesos al règim de confidencialitat. 
 
Article 32 
Suspensió d'una investigació per concurrència d'una actuació judicial 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha de suspendre la tramitació d'un procediment 
d'investigació si pren coneixement de l'admissió a tràmit d'una demanda o un recurs 
o de l'exercici de qualsevol altra acció davant els jutjats o els tribunals amb relació als 
actes que són objecte de la investigació, i ha de suspendre en tot cas el procediment 
si el procés judicial queda vist per a sentència. 
 
Igualment ha de suspendre la tramitació d’un procediment d’investigació si pren 
coneixement de la tramitació de la queixa o sol·licitud davant del Síndic/a de 
Greuges, del Defensor/a del Pueblo o del Defensor/a del Poble Europeu, fins que 
aquests dictin la seva resolució. 
 
Article 33 
Indici d'infraccions 
 
Si durant la tramitació d'un procediment d'investigació apareixen indicis de la 
comissió d'infraccions administratives o penals, el Defensor/a de la Ciutadania ho ha 
de comunicar a l'autoritat administrativa competent o al Ministeri Fiscal, segons 
s’escaigui. 
 
Secció segona 
Resolució dels procediments 
 
Article 34 
Forma, contingut i termini de les resolucions 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania clou els procediments d'investigació per mitjà d'una 
resolució motivada, que ha d'indicar si s'ha apreciat o no en els actes investigats 
vulneració de drets o llibertats públiques. 
 



 

 

2. El Defensor/a de la Ciutadania, en cas que hagi apreciat en els actes investigats 
vulneració de drets o llibertats públiques, pot, per mitjà de la resolució que clou el 
procediment: 
 
a)  Explicitar els deures legals incomplerts, i instar-ne el compliment. 

b)  Suggerir, si considera que l'aplicació d'una norma vigent pot conduir a un resultat 
injust o produir un perjudici innecessari, l'adopció de mesures organitzatives o 
l'aprovació de criteris interpretatius que permetin evitar aquests efectes. 

c)  Suggerir o recomanar l'aprovació de disposicions normatives o la modificació de 
normes vigents. 

d)  Recomanar a les administracions, els organismes, les empreses i les persones a 
què fa referència l'article 15, si escau, a: 

Primer. Exercir les potestats d'ordenació, d'inspecció o sanció. 

Segon. Resoldre en la forma i el termini establerts les peticions i els recursos que 
els hagin estat presentats. 

Tercer. Acomplir l'activitat prestacional reclamada o millorar-ne la qualitat, dins la 
pròpia disponibilitat. 

 
e)  Formular altres suggeriments, recomanacions o advertiments en relació amb la 

protecció dels drets o les llibertats vulnerats. 
 
3. Les resolucions del Defensor/a de la Ciutadania no modifiquen ni anul·len actes 
administratius ni disposicions legals. 
 
4. La resolució s’haurà de dictar en el termini màxim de dos mesos des de la petició o 
inici del procediment, llevat que per determinades circumstàncies excepcionals es 
pugui ampliar el termini, fins a un màxim de sis mesos. 
 
Article 35 
Informació sobre les resolucions 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania ha de trametre les resolucions que adopta com a 
conclusió dels procediments d'investigació: 
 
a)  Als subjectes que han presentat la queixa o la sol·licitud d'actuació d'ofici, si 

s'escau. 

b)  A l’Administració municipal, els organismes, les empreses o les persones que han 
estat objecte de la investigació, a les persones a llur servei la conducta de les 
quals ha motivat el procediment, si se'n coneix la identitat, i als corresponents 
superiors jeràrquics. 

 
2. El Defensor/a de la Ciutadania, en cas que la resolució que adopti com a conclusió 
d'un procediment d'investigació constati l'existència d'inactivitat o passivitat 
administrativa, pot posar-ho en coneixement de la superioritat jeràrquica de qui hi 



 

 

hagi incorregut i pot formular-li els suggeriments o les recomanacions que consideri 
pertinents. 
 
Article 36 
Inimpugnabilitat 
 
Les resolucions del Defensor/a de la Ciutadania que clouen procediments 
d'investigació no poden ésser objecte de recurs. Tanmateix, l’administració municipal, 
els organismes, les empreses i les persones que hagin estat objecte d'una 
investigació poden expressar llur desacord respecte a la resolució corresponent. 
 
 
Capítol III 
Conciliació, mediació i composició de controvèrsies 
 
Article 37 
Fórmules de concertació 
 
El Defensor/a de la Ciutadania, en el marc del que estableix la legislació vigent,  
sempre que s’hagi produït de forma prèvia una mediació mitjançant els serveis 
municipals, pot proposar a l’administració municipal, els organismes, les empreses i 
les persones que són objecte d'un procediment d'investigació i a les persones 
afectades fórmules de conciliació, de mediació o de composició de controvèrsies que 
facilitin la resolució del procediment. 
 
Article 38 
Requisits i règim aplicable 
 
1. La intervenció en un conflicte, per portar-hi a terme funcions de conciliació, de 
mediació o de composició de controvèrsies, requereix el consentiment previ de les 
parts implicades en el procediment d'investigació. 
 
2. En exercici de les funcions de conciliació, el Defensor/a de la Ciutadania reuneix 
les parts implicades i n'afavoreix l'apropament. 
 
3. En exercici de les funcions de mediació, el Defensor/a de la Ciutadania organitza 
l'intercanvi de punts de vista entre les parts implicades, propicia que arribin a un 
acord i formula propostes de resolució del conflicte, mancades de caràcter vinculant, 
perquè els afectats puguin decidir lliurement a partir d'aquestes propostes. 
 
 
Capítol IV 
Altres procediments 
 
Article 39 
Consultes 
 



 

 

1. Les sol·licituds d'informació adreçades al Defensor/a de la Ciutadania per les 
persones, les entitats o les institucions legitimades s'han de tramitar com a consultes 
i han d'ésser respostes en el termini d'un mes. 
 
2. Es poden formular consultes al Defensor/a de la Ciutadania pels procediments per 
a les queixes i les sol·licituds. 
 
 

Títol V 

Col·laboració amb el Defensor/a de la Ciutadania dels subjectes supervisats 
 
Capítol I 
Règim de col·laboració 
 
Article 40 
Subministrament d'informació i de documentació 
 
Les autoritats i el personal al servei de l’administració municipal, els organismes, les 
empreses i les persones a què fa referència l'article 15 han de facilitar els expedients, 
les informacions, les dades i la documentació que els sol·licitin que estiguin 
relacionats amb l'objecte d'una investigació, i sempre que sigui possible n'han de 
facilitar la consulta per mitjans telemàtics. 
 
Article 41 
Accés a dependències 
 
El Defensor/a de la Ciutadania, pot accedir a qualsevol espai sota la dependència de 
les administracions, als ens a què fa referència l'article 26 per obtenir la informació 
necessària en el curs d'una investigació. Les autoritats i el personal al servei 
d'aquestes entitats i persones els han de facilitar aquest accés. 
 
Article 42 
Investigació de la conducta de personal de l'Administració 
 
1. En cas que sigui objecte d'una investigació del Defensor/a de la Ciutadania la 
conducta de persones al servei de l'Administració municipal, o d'organismes que hi 
estiguin vinculats o que en depenguin, s’ha de: 
 
a)  Comunicar la tramitació del procediment d'investigació a la superioritat jeràrquica 

de les persones afectades i, si escau, al cap o la cap de personal de qui 
depenguin. 

b)  Requerir les persones afectades perquè, en el termini de quinze dies, informin per 
escrit sobre els fets objecte de la investigació i adjuntin els documents que 
considerin pertinents. 

c)  Citar les persones afectades, si ho requereixen les circumstàncies del cas, perquè 
compareguin a informar. 

 



 

 

2. Els superiors jeràrquics que prohibeixin al personal a llur servei atendre per escrit o 
per mitjà d'entrevista les sol·licituds d'informació, han d'adoptar la decisió per mitjà 
d'una resolució motivada, que han de comunicar a les persones afectades i al 
Defensor/a de la Ciutadania. En aquest supòsit, ha d'adreçar totes les actuacions 
investigadores que siguin necessàries als esmentats superiors jeràrquics. 
 
Article 43 
Comunicació al Defensor/a de la Ciutadania de les investigacions tramitades 
per institucions homòlogues 
 
L’administració municipal i els organismes públics que siguin objecte d'investigació 
per una institució equivalent  ho han de comunicar al Defensor/a de la ciutadania. 
 
 
Capítol II 
Mecanismes de garantia 
 
Article 44 
Manca de col·laboració i obstaculització 
 
1. Es considera que hi ha manca de col·laboració de les administracions, els 
organismes, les empreses i les persones a què fa referència l'article 15 amb el 
Defensor/a de la Ciutadania en els supòsits següents: 
 
a)  Si no faciliten la informació o la documentació sol·licitada en els terminis que 

estableixen aquest Reglament i la Carta dels drets dels usuaris dels serveis del 
Defensor/a de la Ciutadania, o si dilaten la resposta injustificadament. 

b)  Si no donen resposta, quan hi són requerits, als suggeriments o les 
recomanacions efectuats. 

c)  Si no atenen, després d'haver-los acceptat, els suggeriments o les recomanacions 
efectuats. 

 
2. Es considera que hi ha obstaculització de l'actuació del Defensor/a de la 
Ciutadania per part de les administracions, els organismes, les empreses i les 
persones a què fa referència l'article 215 en els supòsits següents: 
 
a)  Si impedeixen l'accés del Defensor/a de la Ciutadania als expedients, les 

informacions, les dades i la documentació necessaris en el curs d'una 
investigació. 

b)  Si impedeixen l'accés als espais a què hagin d'accedir per obtenir la informació 
necessària en el curs d'una investigació. 

 
3. En cas de manca de col·laboració o d'obstaculització, en els termes que 
estableixen els apartats 1 i 2, es poden adoptar les mesures següents: 
 
a)  Convocar les persones responsables dels actes objecte d'investigació per fer-ne 

un examen conjunt. 



 

 

b)  Informar de la manca de col·laboració o de l'obstaculització a l’Alcaldia perquè 
aquesta, si ho considera pertinent, cridi a comparèixer les persones responsables 
dels actes objecte d'investigació. 

 
Article 45 
Incompliment de resolucions 
 
1. Les administracions, els organismes, les empreses i les persones que no portin a 
terme les actuacions necessàries per a atendre els suggeriments o les 
recomanacions efectuats pel Defensor/a de la Ciutadania després d'haver-los 
acceptat, han d'informar sobre els motius d'aquest incompliment. 
 
2. En el supòsit a què fa referència l'apartat 1, el Defensor/a de la Ciutadania pot: 
 
a)  Demanar informació complementària a l’administració municipal, els organismes, 

les empreses i les persones afectades. 

b)  Requerir el compliment d’aquest deure. 

c)  Fer públics els suggeriments i les recomanacions efectuats i l'incompliment 
produït.  

 

Títol VI 

Relacions amb el Ple 
 
Article 46 
Informe anual 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar anualment al Ple abans del 31 de 
març, en un Ple extraordinari, un informe sobre les actuacions de la institució, de les 
actuacions dutes a terme en l’any anterior. 
 
2. L'informe anual ha de contenir informació relativa a: 
 
a)  El nombre i el tipus de les queixes, les actuacions d'ofici i les consultes 

formulades, amb especificació de les que han estat tramitades, de les que es 
troben en tramitació i de les que no han estat admeses a tràmit. 

b)  Els procediments d'investigació portats a terme, amb indicació de les causes que 
els van originar, de la decisió final adoptada i dels recordatoris, els suggeriments i 
les recomanacions efectuats. 

c)  Els conflictes en què s’ha promogut la conciliació o en què ha portat a terme 
funcions de mediació o de composició de controvèrsies. 

d)  Els informes sobre el compliment de les resolucions adoptades en exercici de les 
seves funcions, amb especificació dels suggeriments i les recomanacions atesos. 

e)  Els estudis i informes elaborats en relació amb matèries de la seva competència. 

f)  El seguiment de l'aplicació de la Carta dels drets dels usuaris del servei. 



 

 

g)  Els supòsits de manca de col·laboració o d'obstaculització. 
 
3. El Defensor/a de la Ciutadania també pot presentar informes extraordinaris quan 
ho requereixin la urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció. 
Aquests informes, per petició del Defensor/a de la Ciutadania, es tractaran al Ple en 
sessió extraordinària en el termini d’un mes des de la data de petició. 
 
4. L'informe anual ha d'aplicar indicadors que incorporin la perspectiva d'igualtat de 
gènere, ha de desagregar per sexes les dades estadístiques i ha d'avaluar l'impacte 
de gènere de les actuacions, de manera que es puguin conèixer les situacions, 
condicions i necessitats de les dones i dels homes en cada àmbit d'intervenció.  
 
 

Títol VII 

Relacions institucionals 
 
Article 47 
Relacions amb altres institucions anàlogues 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha d'impulsar relacions de col·laboració amb 
institucions o figures anàlogues, tant d'àmbit públic com d'àmbit privat, especialment 
amb el Síndic/a de Greuges, el Defensor/a del Pueblo o el Defensor/a del Poble 
Europeu. 
 
Article 48 
Relacions de col·laboració amb organismes públics i associacions privades 
 
El Defensor/a de la Ciutadania pot establir relacions de col·laboració i suport mutu 
amb les entitats i les associacions privades que treballen per a la tutela dels drets i 
les llibertats. 
 

****** 
 
TERCER. Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 30 DIES, la present 
proposta, per a la presentació de suggeriments i al·legacions, mitjançant publicació al 
BOP, DOGC i Tauler d’Edictes de la corporació. Si en el termini esmentat no s’han 
presentat suggeriments ni al·legacions, la present aprovació inicial tindrà el caràcter 
de definitiva, circumstància que s’acreditarà mitjançant un certificat del secretari. 
 
QUART. Una vegada aprovat definitivament, remetre una còpia íntegra del projecte 
de Reglament del Defensor de la Ciutadania a l’Administració de l’Estat i a 
l’Administració Autonòmica per tal que, en el termini de 15 dies des de la seva 
recepció, puguin efectuar a aquesta administració el requeriment al qual es refereix 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Transcorregut aquest termini sense haver-se formulat l’al·ludit requeriment, 
s’entendrà que s’ha produït el consentiment d’ambdues administracions amb l’al·ludit 
text i es procedirà a la seva publicació íntegra en el BOP. 
 



 

 

CINQUÈ. Publicar el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis 
de la Corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència 
del BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
SISÈ. L’aprovació definitiva del present Reglament implica substituir qualsevol altre 
aprovat amb anterioritat que reguli aquest mateix objecte. 
 
SETÈ. Una vegada sigui plenament vigent l’esmentat Reglament, publicar-lo fent 
referència a l’acord plenari d’aprovació, a l’apartat corresponent de la pàgina WEB 
municipal, amb l’obligació de mantenir-lo actualitzat.” 
 
 
L’adopció d’aquest acord requereix majoria qualificada. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1)  
       i Sra. Carmen Reina (1) = 17 vots 
  Vots en contra: CUP = 5 vots 
 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

  6. SERVEIS SOCIALS. CONVALIDAR DECRET DE LA REGIDORA DE 
SERVEIS SOCIALS I SALUT DE DATA 22.12.2016, D’APROVACIÓ DEL 
PROGRAMA DE SUPORT A MENJADORS ESCOLARS PER AL CURS 
2016-2017, PER GARANTIR LA COBERTURA DE LES NECESSITATS 
DELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA A 
LA CIUTAT. (EXP. 669/2016-SSO) 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

  7. SERVEIS SOCIALS. CONVALIDAR DECRET DE LA REGIDORA DE 
SERVEIS SOCIALS I SALUT DE DATA 27.12.2016, D’APORTACIÓ 
ECONÒMICA AL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES PER A 
L’ANY 2016. (EXP. 791/2016-SSO) 

 
Vista la proposta de la regidora de Serveis Socials i Salut, aquest Ple de l’Ajuntament 
aprova el següent 
 

ACORD: 
 
ÚNIC. Convalidar el Decret de la regidora delegada de Serveis Socials i Salut de 
data 27 de desembre de 2016, d’aportació al Consorci de Serveis a les Persones de 
Vilanova i la Geltrú de la quantitat de 111.191€ per a l’explotació de l’equipament de 



 

 

la Plataforma de Serveis a la Dependència durant l’exercici corresponent a l’any 
2016, el qual literalment diu: 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA 
 
Identificació de l’expedient 
Núm. exp.: 000791/2016-SSO 
 
Relació de fets 
 
El Consorci de Serveis a les Persones és un consorci en el qual hi participen l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, el Consorci Hospitalari de Catalunya, la Fundació Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abat i la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
El Consorci té per objecte l'actuació en matèria d'assistència i serveis socials per respondre a 
la dependència, dins les àrees d'atenció a la gent gran, a les persones amb manca 
d'autonomia personal o amb disminució psíquica, física o sensorial, amb problemes familiars o 
d'exclusió social, als toxicòmans i als malalts mentals; així com la realització d'activitats de 
prevenció, protecció i promoció social i de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària. 
 
Per al desenvolupament de les activitats relacionades amb l’objecte d’actuació, el Consorci 
disposa de la Plataforma de Serveis a la Dependència, espai on s’ubica la residència i el 
centre de dia titularitat del CSP i els serveis d’atenció a la dependència de titularitat municipal 
prestats pel CSP. 
 
L’explotació de l’equipament de la Plataforma comporta una càrrega financera que el CSP no 
pot assumir en la seva totalitat per mitjans propis. 
 
L’Ajuntament ha rebut un ingrés de 111.191€ provinent del FLA per a serveis i activitats dels 
Serveis Socials locals que correspon a anys anteriors.  Aquest import està en disposició de 
ser aportat al CSP en concepte de suport a l’explotació de l’equipament de la Plataforma de 
serveis a la dependència. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dels serveis socials de Catalunya i 
demés normativa concordant 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aportar al Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú la quantitat de 
111.191€ per a l’explotació de l’equipament de la Plataforma de Serveis a la Dependència 
durant l’exercici corresponent a l’any 2016. 
 
SEGON. Aquesta quantitat serà amb càrrec a la partida 35,2313,25004 CSP, atenció i 
coordinació del pressupost de despeses vigent.  
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 

  8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. RESOLUCIÓ DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI DE VILANOVA) I INCOACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE DESNONAMENT ADMINISTRATIU CORRESPONENT.  
(EXP. 2/2017-DES) 

 
Relació de fets 
 
I. El passat dia 1 de juliol de 2015 es va signar entre l’entitat pública empresarial local 
(EPEL) NEÀPOLIS i la mercantil EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI DE 
VILANOVA), un conveni de cessió en virtut del qual la primera concedí llicència 
d’ocupació temporal de determinats espais de l’edifici Neàpolis a l’al·ludida mercantil 
a canvi d’uns preus públics. 
 
II. A través de l’al·ludit conveni l’EPEL NEÀPOLIS cedí a la mercantil EDICIONS 
COMARQUES 17, SL (DIARI DE VILANOVA), uns espais de 170 m2 en la planta 
primera de l’edifici de domini públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, adscrit a 
l’EPEL, situat a la rambla de l’Exposició número 59-69, per termini d’un any a comptar 
des de la data de formalització, prorrogable per períodes anuals fins un màxim de 
quatre anys. S’establí el pagament d’un preu públic per import de 2.125 € mensuals, 
més l’IVA, per cessió de l’espai, més 130 € mensuals més, més l’IVA corresponent, 
en concepte de neteja, més 12,50 € mensuals per metre quadrat, per a l’ús dels 
espais comuns.  
 
III. La clàusula dotzena del conveni estableix que es considerarà causa d’extinció 
d’aquest qualsevol incompliment de les obligacions que incumbeixen al concessionari 
i al seu personal, especialment l’incompliment de les obligacions econòmiques 
assumides per l’al·ludida mercantil. 
 
IV.  La mercantil EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI DE VILANOVA), ha deixat 
de fer front a les seves obligacions econòmiques i el seu deute amb l’EPEL 
NEÀPOLIS ja se situa en 43.686,23 € en data 17 de novembre de 2016, segons 
informe de la Tresorera Municipal. 
 
V. A la vista de la situació d’impagament de les obligacions econòmiques, el Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial NEÀPOLIS, en sessió celebrada el 



 

 

passat dia 17 de novembre de 2016, va adoptar l’acord d’incoar un procediment previ 
per a resoldre el conveni de cessió en favor d’EDICIONS COMARQUES 17, SL 
(DIARI DE VILANOVA) de data 1.07.2015, per concurrència de la clàusula dotzena 
del conveni, segons la qual: 
 

“Es considerarà causa d’extinció del present conveni qualsevol incompliment de 
les obligacions que incumbeixen al cessionari”.  

 
En concret, es palesà l’incompliment de les obligacions del cessionari previstes en les 
clàusules quarta i cinquena del conveni, que consisteixen en: 
 
a)  el pagament del preu públic en la quantitat mensual de 2.125 €, més IVA, per 

cessió de l’espai, des de la data de formalització del conveni. 
 
b)  el pagament de la quantitat mensual de 130 €, més IVA, en concepte de neteja de 

l’espai dues vegades a la setmana, des de la data de formalització del conveni. 
 
c)  el pagament de totes les despeses, càrregues, expenses o quotes que li 

corresponen, en relació amb els espais derivats del seu ús, funcionament, 
reparació i reposició comuns, a raó de 12,50€ per metre quadrat. 

 
L’import de les obligacions econòmiques anteriors no complertes se situa, com s’ha 
dit, en la suma de 43,686,23 € a data 17 de novembre de 2016, segons informe de 
Tresoreria Municipal. 
 
En l’acord adoptat, també es va concedir a EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI 
DE VILANOVA), un tràmit d’audiència pel termini de quinze dies hàbils a l’objecte de 
poder al·legar tot allò que considerin convenient als seus drets i interessos, sense 
que consti que hagin fet ús d’aquest dret. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Conforme estableix l’article 58 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les administracions públiques (LPAP), les administracions territorials podran 
recuperar en via administrativa la possessió dels seus béns demanials quan 
decaiguin o desapareguin el títol, les condicions o les circumstàncies que legitimaven 
la seva ocupació per tercers. D'acord amb l'article 27 LPAP, les administracions 
podran prendre possessió dels béns adjudicats en via administrativa, exercitant, en el 
seu cas, la potestat de desnonament regulada en els articles 58 a 60 d'aquesta Llei. 
 
II. El desnonament administratiu ve regulat en detall en els articles 152 a 166 del 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre (RP). En síntesi, s’actua per a la consecució de dues finalitats 
diferents: 
 

a)  per a la resolució dels drets d’ús sobre el domini públic o comunal 
b)  pel desnonament pròpiament dit 

 



 

 

En el primer cas, que és el que ens ocupa, el desnonament suposa la preexistència 
d’un títol just (concessió administrativa, per exemple). No oblidem que la 
jurisprudència, en alguna ocasió equipara la caducitat del títol a la seva absència, fent 
plausible en aquests casos la utilització del interdictum proprium.  
 
III. En el segon cas el desnonament serveix per al llançament d’arrendataris en 
supòsits d’expropiació de béns i drets i, àdhuc, per a l’extinció del dret d’ús 
d’habitatges adjudicats per raó de servei amb l’entitat local i habitatges de protecció 
oficial. Està clar que en aquests casos no ens trobem davant de béns demanials, i els 
articles 41.1.d) i 58 LPAP són prou clars al limitar el desnonament administratiu a 
aquests tipus de béns i no als patrimonials. Tanmateix, a la vista que l'article 228 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC) també limita el desnonament a aquesta 
classe de béns, hem de concloure que persistiran tots els supòsits de desnonament 
previstos en el RP, ja es tracti d'exercitar-lo sobre béns demanials o patrimonials. 
 
IV. L’acord habilitant del desnonament és un procediment previ en el que es resol el 
dret que justificava l’ús del bé. El dret inicial, en efecte, ha d’haver desaparegut per tal 
de poder utilitzar aquesta figura. 
 
Es tracta, com en els altres casos, d’una potestat que ha d’ésser exercida 
obligatòriament, d’acord amb el deure genèric de l’art. 68 LBRL, que imposa als ens 
locals la defensa dels seus béns. 
 
V. Correspon al Ple Municipal adoptar resolució administrativa en què es disposi la 
resolució del conveni per concurrència de la causa d’extinció de la llicència 
d’ocupació del domini públic municipal prevista en la seva clàusula dotzena, amb el 
requeriment municipal a l’entitat EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI DE 
VILANOVA), advertint-la que ha de desallotjar la finca en el termini de 5 mesos a 
comptar des de la notificació, segons contempla l’art. 158.1 RP. 
 
En cas que l’entitat requerida deixi exhaurir el termini esmentat de 5 mesos sense 
desallotjar la finca,  l’alcaldessa podrà requerir l’entitat perquè en el termini de 10 dies 
desallotgi la finca. Si no té lloc el desallotjament voluntari de la finca, dins dels 8 dies 
següents a l’expiració del termini concedit (10 dies), l’Alcaldessa advertirà del 
desnonament en el termini de 5 dies més. L’ens local podrà efectuar el desnonament 
pels seus propis mitjans en el dia fixat, havent-n’hi prou amb l’ordre escrita de 
l’alcaldessa, de la qual se’n lliurarà còpia a la interessada. Si aquesta no dóna el seu 
consentiment, el secretari aixeca acta que s’adjuntarà a l’expedient i es trametrà al 
Jutjat del Contenciós Administratiu, sol·licitant autorització judicial d’entrada en 
domicilis i restants llocs l’accés als quals requerís el consentiment del seu titular 
(article 8.6 LJCA). Les despeses que origini el desnonament o dipòsit dels béns van a 
càrrec del desnonat. L’Ajuntament ha de retenir els que consideri suficients per 
atendre el pagament d’aquestes despeses. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova següent 
 
 

ACORD: 



 

 

 
“PRIMER. Disposar la resolució del conveni concertat entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI DE VILANOVA), per concurrència 
de la causa d’extinció prevista en la seva clàusula dotzena, i deixar sense efecte la 
llicència municipal referida en l’antecedent de fet I de la present resolució, relativa als 
espais de domini públic situats a l’edifici municipal de NEÀPOLIS que consten en 
l’antecedent de fet II, també d’aquesta resolució, i en el propi conveni de cessió.  
 
SEGON. Requerir l’entitat EDICIONS COMARQUES 17, SL (DIARI DE VILANOVA), 
advertint-la que ha de desallotjar la finca en el termini de 5 mesos a comptar des de 
la notificació. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la pràctica dels requeriments contemplats en el 
paràgraf segon del fonament Jurídic V de la present resolució, pel cas que resulti 
necessari instrumentalitzar-los. 
 
QUART. Notificar als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. RATIFICACIÓ DEL 

DECRET DE L’ALCALDIA DE 30.12.2016, D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM (PIVSAM) DE LES FIES 2016 (BLAUVERD I FIRA DE 
NOVEMBRE). (EXP. 231/2016-DES) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 30 de desembre de 2016, l’alcaldessa va dictar el Decret següent: 
 
“Relació de fets 
 
1. Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 2 de juny de 2014, va acordar l’encàrrec de la 
gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, per a aquell any i prorrogable d’any a 
any a l’empresa municipal Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM). L’edició corresponent 
a l’any 2016, s’ha fet els dies 11, 12 i 13 de novembre. 
 
2. Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 13 d’abril de 2015, va acordar l’encàrrec de la 
gestió de la Fira BlauVerd (Fira ambiental i del mar) de Vilanova i la Geltrú, per a aquell any i 
prorrogable d’any a any, a l’empresa municipal Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM), 
el qual es va regular mitjançant conveni. L’edició corresponent a l’any 2016 s’ha fet els dies 7 i 
8 de maig. 
 
3. Atès què en l’apartat econòmic d’ambdós convenis s’estableix que en acabar les fires, 
PIVSAM presentarà a la intervenció municipal un estat de la liquidació de la gestió econòmica 
realitzada. 



 

 

 
4. Vistes les liquidacions del tancament de les dues fires presentada per PIVSAM. 
 
5. Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2015 es va delegar a la Junta de 
Govern Local l’atribució del desenvolupament de la gestió econòmica municipal. 
 
6. Vista la necessitat de procedir a l’aprovació de les liquidacions presentades per 
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA SAM, de l’encàrrec de gestió de la fira BlauVerd, 
aprovat pel Ple de la Corporació en data 13 d’abril de 2015, i de l’encàrrec de gestió de la Fira 
de Novembre, aprovat pel Ple de la Corporació en data 2 de juny de 2014, les aportacions i 
compensacions necessàries, abans del tancament de l’any natural. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
II. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
III. Article 10.1 i 10.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. AVOCAR a favor de l’Alcaldia, la competència k) relativa al desenvolupament de la 
gestió econòmica municipal delegada a la Junta de Govern Local mitjançant Decret núm. 
000160/2015-SEC, de data 22 de juny de 2015, únicament als efectes de les aprovacions 
que es contenen en el present Decret. 
 
SEGON. Aprovar la liquidació presentada per PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, 
de l’encàrrec de gestió de la fira BlauVerd, aprovat pel Ple de la Corporació en data 13 d’abril 
de 2015, que s’annexa al present acord i que té un superàvit de QUATRE MIL VUITANTA-
QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (4.084,22 €). 
 
FIRA BLAUVERD. Resum d’estat de comptes 2016 
 
            B.I.                   IVA           TOTAL 

Despeses proveïdors  31.599,63  3.881,96  35.153,85 

TOTAL DESPESES  31.599,63  3.881,96  35.153,85 
 
Facturació expositors  5.683,85  568,39  6.252,24 
Aportació municipal (regidoria Promoció)  20.000,00   20.000,00 
Aportació municipal (regidoria Medi Ambient)  20.000,00   20.000,00 

TOTAL INGRESSOS  45.683,85  568,39  46.252,24 
 
Superàvit/dèficit  14.084,22  -3.313,57  11.098,39 
PIVSAM (direcció tècnica i comercial)  10.000,00   10.000,00 

SUPERÀVIT/DÈFICIT  4.084,22 
 
 
TERCER. Aprovar la liquidació presentada per PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, 
de l’encàrrec de gestió de la Fira de Novembre, aprovat pel Ple de la Corporació en data 2 de 



 

 

juny de 2014, que s’annexa al present acord, i que té un dèficit de VINT-I-TRES MIL CINC-
CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (23.598,96 €). 
 
FIRA DE NOVEMBRE. Resum d’estat de comptes 2016 
 

                                                                                               B.I.                IVA              TOTAL 

Despeses Proveïdors  153.612,28  29.155,67  181.901,99 
Despeses Saló del Carnaval  15.670,89  2.627,99  17.490,34 

TOTAL DESPESES  169.283,17  31.783,66  199.392,33 
 
Facturació expositors  140.684,21  13.810,75  154.494,96 
Aportació Municipal (Promoció Econòmica)  40.000,00   40.000,00 
Aportació Municipal (Comunicació)  5.000,00   5.000,00 

TOTAL INGRESSOS  185.684,21  13.810,75  199.494,96 
 
Superàvit/dèficit  16.401,04  17.972,91  102,63 
PIVSAM (direcció tècnica i comercial)  40.000,00   40.000,00 

SUPERÀVIT/DÈFICIT  -23.598,96 
 
 
QUART. Fer una aportació de QUARANTA MIL EUROS (40.000€), corresponent a l’encàrrec 
de gestió de la Fira de Novembre 2016 i destinats a activitats complementàries de 
dinamització firal, segons estableix el conveni, desglossat en les següents quantitats i a càrrec 
de les següents partides: 
 
  34.925€ partida de Fires, aplicació 10.431.2279901 
    5.075€ partida Conservació dependències, aplicació 10.4300.2219900 
  40.000€ Total 
 
CINQUÈ. Aprovar la compensació dels saldos resultants entre les liquidacions de la Fira 
BlauVerd i la Fira de Novembre, 2016. 
 
SISÈ. Aprovar la liquidació global de la gestió de les fires 2016 (Fira BlauVerd i Fira de 
Novembre) per un import resultant de DINOU MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (-19.514,74 €). Aquest import anirà a càrrec del pressupost 
municipal de l’any 2017. 
 
                                                                                                                                           B.I. 

Liquidació Fira BlauVerd  4.084,22 
Liquidació Fira de Novembre  -23.598,96 

TOTAL DÈFICIT  -19.514,74 
 
SETÈ. Ratificar aquesta resolució en el proper Ple Municipal. 
 
VUITÈ. Notificar el present acord als interessats.” 
 
 
II.- Atès que resultat de la compensació de saldos resultants de les fires referides, es 
comprometien recursos del pressupost del 2017 amb l’aprovació de la liquidació 



 

 

global de la gestió efectuada, motiu pel que és necessària la ratificació de la resolució 
adoptada pel Ple Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei de bases del règim local. 
 
Per tot això s’ACORDA: 
 
“PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 30.12.2016, d’aprovació de la 
liquidació de l’encàrrec de gestió a Promoció Industrial Vilanova, SAM, de les Fires 
2016 (BlauVerd i Fira de Novembre), únicament pel que fa al compromís de 
consignar al pressupost de 2017 la quantia a la qual es refereix el punt sisè del referit 
Decret. 
 
SEGON. Notificar als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (5), PSC (5), CUP (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen 
    Reina (1) = 18 vots 
  Abstencions: ERC (4) i SOM VNG (2) = 6 vots 
 
 

MOCIONS 
 

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

Grups Municipals de la CUP, SOM VNG, CiU, PSC i ERC 
 

 19. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA “CASA NOSTRA. CASA 
VOSTRA”. (Exp. 10/2017-eMOC) 

 
En els darrers mesos s’ha iniciat la campanya Casa Nostra. Casa Vostra, amb 
l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre el drama de les persones que fugen de 
la guerra i la misèria, i volen refugiar-se a Europa. Aquesta campanya, a més, exigeix 
a les institucions un major grau d’implicació sobre aquesta qüestió, i està esdevenint 
una campanya transversal que aplega persones i col·lectius de tot tipus. 
 
La campanya Casa Nostra. Casa Vostra en el seu manifest expressa: 
 
Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en molts 
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb 



 

 

persones de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de 
totes les creences. 
 

Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa 
seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. 
Des de l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves 
fronteres, més de 32.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar 
Mediterrani, que s’ha convertit en un immens cementiri . L’any 2016 ha estat un dels 
més mortífers. 
 
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han 
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha 
consolidat com una gran fortalesa. N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix 
ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de 
persones. Un cop arriben als nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE 
l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren 
del mapa les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la 
immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè els motius que les 
empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin trobar pel camí. 
 
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en 
un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes 
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el 
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament 
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la 
Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant. 
 
Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les 
seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el 
desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té 
competències en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i 
enfortir-les des d’ara mateix. 
 
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES 
INSTITUCIONS CATALANES A: 

1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania 
perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 

2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a 
Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la 
LGTBIfòbia i la violència masclista. 

3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a 
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

4. Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i 
vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o 



 

 

no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem 
que s’assumeixin compromisos immediats. 

 
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per 
tal d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les 
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la 
Mediterrània. 
 
La ciutadania, les entitats i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  sempre s’han mostrat 
sensibles a la defensa dels Drets Humans, així com sempre ha potenciat tot tipus de 
campanyes per denunciar les seves vulneracions i per reivindicar un tracte humanitari 
cap a aquelles persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
  
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Adherir-se al manifest de la campanya Casa Nostra. Casa Vostra. 
 
SEGON. Col·laborar en la difusió d’aquesta campanya, ja sigui facilitant espais i 
equipaments municipals per desenvolupar activitats, o distribuint el material d’aquesta 
campanya en edificis municipals.  
 
TERCER. Instar la Generalitat a complir amb els quatre punts del manifest de la 
campanya. 
 
QUART. Informar al grup promotor d’aquesta campanya, l’Associació pel refugi Casa 
Nostra. Casa Vostra, dels acords d’aquesta moció.” 

 
 
En aquest punt hi ha la intervenció pública de la Sra. SÒNIA GOMÀ, en representació 
de l’Associació Cultural Ateneu Vilanoví. 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

10. MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DELS VEÏNS I VEÏNES DEL 
GARRAF, EN ESPECIAL ELS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DAVANT 
L’ABANDONAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL 
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2017. (Exp. 1/2017-eMOC) 

 
 
 
 



 

 

Exposición: 
 
Delante del abandono del Garraf en la propuesta para los presupuestos 2017, 
realizada por el Gobierno de Junts pel Sí, donde nuestra comarca queda relegada a 
la cola en las inversiones de la Generalitat en la Provincia de Barcelona, podemos 
observar cómo tan sólo recibiremos 4,4 millones de euros de los casi 1.400 millones 
previstos en inversiones en toda Cataluña. Pero tristemente esta situación no es 
nueva, por desgracia nos tenemos que ir acostumbrando a que la Comarca del 
Garraf, y en especial Vilanova i la Geltrú, no tengan el valor y la importancia para los 
gobiernos de CiU y ahora de Junts pel Sí.  
 
A los ciudadanos de Vilanova i la Geltrú no les vale solamente con las muestras de 
decepción que muestra nuestro Ayuntamiento ante la Generalitat, quieren hechos 
concretos y ver como las infraestructuras públicas se ven reforzadas y mejoradas. 
Los ciudadanos quieren poder comprobar como las autopistas de peaje dejan de ser 
una concesión y pasan a ser gratuitas, o bien como bajan y no suben, como ha vuelto 
a pasar este año. Mientras las autopistas estatales bajan, las catalanas suben. 
Además de las inversiones en infraestructuras necesitamos inversiones en sanidad, 
medio ambiente y educación.  
 
En cambio, podemos ver como en estos presupuestos sí que están incluidos 5,8 
millones de euros para llevar a cabo el referéndum ilegal sobre la independencia de 
Cataluña.  Vemos que al gobierno de la Generalitat no le importa tanto cumplir con el 
Estado del Bienestar como cumplir con un programa político que no tiene cabida en 
una Europa más unida y social, donde los más ricos tienen que ayudar a los más 
necesitados.                                    

 
ACUERDOS: 

 
“PRIMERO. El compromiso de los parlamentarios del Parlament de Catalunya que 
residen y actúan en nombre de los vecinos y vecinas del Garraf, de votar en contra 
de unos presupuestos que menoscaben los derechos y las exigencias históricas de 
nuestro territorio. 
 
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de VNG exija el cumplimiento y la realización, con 
fecha de cumplimiento, de las demandas en: 
 
-  Sanidad: pasar del compromiso del Hospital comarcal en VNG a la realización 

efectiva.  
-  Infraestructuras: llegar al presupuesto de los 2 millones de euros exigidos por el 

Ayuntamiento de VNG en los torrentes, la red de alcantarillado y la gratuidad de la 
C-32 en el peaje del Garraf. 

-  Educación: que los libros de texto sean gratuitos para todos los alumnos de 
Cataluña, construcción de los colegios que siguen estando en barracones, etc.  

 
TERCERO. Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance 
del Ayuntamiento de VNG.” 
 
 



 

 

Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:      C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
  Vots en contra:  CiU (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i  
       Sra. Carmen Reina (1) = 17 vots 
  Abstencions:     PSC = 5 vots 
 
 

Regidora no adscrita 
 

 11. MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DETECTORS DE FUM GRATUÏTS 
PER A PERSONES GRANS, PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA O AMB PATOLOGIES. (Exp. 2/2017-eMOC) 

 
Una bella vellesa és la recompensa d'una bella vida.  La vellesa és, o hauria de ser, 
una època de reflexió, descans i, sobretot, tranquil·litat per a la nostra gent gran. 
Malauradament, aquesta fase de la vida va acompanyada d'una minva de les 
capacitats físiques i sensorials que fan més necessàries les ajudes davant tota mena 
de contratemps i obstacles que puguin presentar-se en el dia a dia. La seguretat 
domèstica és, per a la gent gran, una necessitat, més que una opció.  Quatre de cada 
deu víctimes d'un incendi a la llar tenen més de 65 anys, d'acord amb les dades que 
maneja el servei del 112, i segons els estudis elaborats per APTB (Associació 
Professional de Tècnics de Bombers) més del 80% de les víctimes per incendi a 
Espanya es produeixen a les llars. Un total de 16 persones van morir a Catalunya al 
llarg de l'any passat 2016 a causa d'incendis domèstics i nou d'elles eren majors de 
70 anys. Una persona major de 65 anys té el doble de probabilitats de morir a causa 
de les flames, risc que es multiplica per tres en els majors de 75 i per quatre a partir 
dels 85. Un incendi en un edifici moltes vegades es converteix en una trampa mortal 
de la qual és impossible escapar i a la qual tots estem exposats i la pitjor part 
d'aquests incendis se l'emporta la gent gran, molts viuen sols, no hi ha ningú que 
pugui ajudar-los a abandonar la llar i si a això li sumem la tardana capacitat de 
reacció provoca un fatal desenllaç, el 59% de les víctimes són majors de 65 anys. 
 
Cada dia es fa més necessari seguir conscienciant la societat per prevenir aquest 
tipus d'incendis que, com veiem, moltes vegades es tornen mortals. Cal fer aquesta 
crida i dirigir principalment l'atenció al segment de la població amb més risc i que més 
víctimes registra, el de majors de 65 anys. 
 
Les morts evitables que s'estan cobrant els incendis a les llars espanyoles en els 
últims anys, requereixen l'adopció de mesures urgents per part de les institucions. 
Tots els estudis tècnics, així com els resultats que es desprenen de l'anàlisi 
estadística de víctimes per incendi a Espanya i de la normativa aplicable a la major 
part dels països de la Unió Europea, conclouen que els sistemes de detecció 
d'incendis són el principal element de protecció de vides humanes enfront d'incendis 
que es produeixen a les llars i en edificis ocupats per persones, una vegada que la 
prevenció es veu superada. Aquesta conclusió ha portat al fet que els detectors 
d'incendi es converteixin, cada vegada més, en equipament obligatori en habitatges i 
allotjaments. El detector de fum és un dispositiu d'alerta primerenca, un aparell de 
fàcil accés i col·locació, que té un cost baix, entre 10 i 15 euros al mercat, i que salva 



 

 

vides, perquè alerta que s'està produint un foc a la primera fase del mateix, quan tant 
la via de sortida del lloc sinistrat com l'avís als serveis d'emergència és encara 
possible sense posar en perill la vida de les persones. En aquesta mateixa línia 
diferents diputacions provincials del nostre país, estan distribuint gratuïtament 
detectors entre la població major de 70 anys, persones en situació de dependència o 
amb patologies que aconsellin aquesta mesura. 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot i hauria de fer el que correspongui respecte 
als nostres veïns que tinguin aquest mateix perfil, sent l'objectiu: augmentar la 
protecció i la seguretat a les llars d'un col·lectiu especialment vulnerable i amb un 
major risc d'incendis domèstics. 
  
Els detectors de fum són clau per salvar vides. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Que des del nostre Ajuntament es prenguin les mesures necessàries per a 
la distribució i instal·lació, gratuïtament, de detectors de fum entre els nostres 
residents majors de 70 anys que visquin sols, persones en situació de dependència o 
amb patologies que aconsellin aquesta mesura. 
 
SEGON. Assessorar els destinataris sobre la col·locació i ús del dispositiu pels 
tècnics de bombers i / o protecció civil. 
 
TERCER. Posar en marxa una campanya de sensibilització en matèria de prevenció i 
protecció enfront d'incendis en llars, dirigida a tota la població i molt especialment al 
col·lectiu de persones grans i en situació de dependència.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:   CiU (5), PSC (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), 
     PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 19 vots 
   Abstencions: CUP = 5 vots 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

 12. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
OFEREIXI EL SERVEI DE CERIMONIA CIVIL DE BENVINGUDA. (Exp. 
3/2017-eMOC) 

 
Les cerimònies civils de benvinguda (popularment conegudes com a bateigs civils), 
una vella tradició republicana francesa, es van dur a terme per primera vegada a 
Estrasburg el 13 de juliol de 1790, en temps de la primera república. Durant la 
Revolució Francesa van proliferar aquest tipus de celebracions, fins que es van 
instituir per Decret el 26 de juny de 1792, com a símbol de la separació entre 



 

 

l'església i l'Estat francès.  Durant els períodes republicans de l’Estat espanyol, també 
es dugueren a terme cerimònies laiques de benvinguda a la comunitat dels nounats, 
segons referències de la premsa de l’època. 
 
En l'actualitat són diverses les ciutats d’arreu d’Europa que oficien aquest tipus 
d'acolliment sota diferents noms; a Liverpool, per exemple, es denominen "naming 
ceremonies", és a dir, cerimònies per donar nom. A Catalunya, el primer consistori a 
establir i regular el bateig civil fou el d’Igualada, que acollí en una cerimònia digna, 
laica i plena de simbolisme el nen Marcel Planell, el 22 de desembre de 2004. 
 
Des d’aleshores, diversos ajuntaments catalans s’han sumat a la iniciativa: Sant Boi, 
Sant Feliu de Guíxols, Castellbell i el Vilar, Montcada i Reixac... 
 
El bateig civil, o assentament civil, es basa en la celebració d'un acte social no 
religiós per donar la benvinguda a un nounat. Creiem que els pares que per motius 
religiosos no volen batejar els seus fills a l'església, tenen dret a fer una cerimònia de 
benvinguda al món per celebrar-ho i expressar públicament el compromís de pares i 
padrins per educar el fill o filla que acaba d’arribar al món. 
 
Malgrat que aquest acte no té cap transcendència legal, és inqüestionable el valor 
simbòlic que ofereix donar la benvinguda al nounat en el transcurs d’un acte que té 
com a marc la Casa de la Vila. És una fórmula respectuosa de donar a conèixer un 
nou veí a tota la comunitat. A més, i de retruc, cal valorar l’impacte econòmic positiu 
que sobre el comerç i el sector de la restauració locals pot tenir el foment de 
celebracions familiars com aquesta. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“ÚNIC. Que l’equip de govern presenti una proposta global de Cerimònia Civil de 
Benvinguda (protocol, estructura, horaris, preus, etc.). Aquesta proposta global es 
presentarà en el termini màxim de 6 mesos a partir de l’aprovació d’aquesta moció, 
per tal de ser debatuda políticament a la Comissió Informativa pertinent, aprovada pel 
Ple municipal i posada en aplicació, com a molt tard, durant el 2018.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:      CiU (5), PSC (5), ERC (4), SOM VNG (2)  
        i Sra. Carmen Reina (1) = 17 vots 
   Vots en contra:  CUP (5), C’s (1) i PP (1) = 7 vots 
 
 

 13. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
IMPULSI L’ÚS DEL VEHICLE ELÈCTRIC. (Exp. 4/2017-eMOC) 

 
L’aparició del cotxe elèctric a les nostres ciutats és una realitat que ja estem vivint i 
que tendeix a anar en augment. La constant aparició de diferents i diversos models 



 

 

de vehicles elèctrics fa necessari que aquesta circumstància sigui contemplada com 
un fet normal avui en dia a les nostres ciutats i cal promoure un nou model energètic 
basat en l’eficiència energètica i en les energies renovables, on l’accés a l’energia 
esdevé un element clau de competitivitat de les empreses i de qualitat de vida de la 
ciutadania, alhora que ens fa capdavanters en les polítiques d’acció climàtica. 
 

L’ús de vehicles elèctrics, fonamentalment urbans, o els híbrids endollables, fan 
necessari que els espais públics estiguin dotats de la infraestructura adequada per 
poder subministrar l’energia que requereixen. Per això és necessari que sigui 
contemplada aquesta infraestructura en espais públics com aparcaments d’ús públic. 
Els països i ciutats on la penetració del vehicle elèctric està adquirint un major pes de 
substitució en la renovació natural del parc de vehicles són aquells on es garanteix el 
subministrament energètic dels cotxes i motocicletes elèctriques. Altres poblacions 
catalanes amb població similar a la nostra disposen de 5 o 6 punts de recàrrega, 
mentre que a Vilanova i la Geltrú nomes en disposem d’un. 
 

Per tal de fomentar un major ús de vehicles elèctrics al nostre municipi l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú hauria d’incentivar la instal·lació de punts de recàrrega, i 
revisar i adaptar els actuals vehicles municipals que funcionen amb carburant de 
gasoil o gasolina, perquè ho puguin fer amb un sistema híbrid, així com adquirir el 
compromís perquè la compra dels nous vehicles en un futur siguin preferiblement 
elèctrics, ja que incrementar la mobilitat elèctrica en el transport rodat contribuirà a 
incrementar l’eficiència energètica, reduir les emissions contaminants, integrar les 
energies renovables i millorar la qualitat de l’aire a la ciutat, així com la reducció de la 
contaminació acústica per l’ús d’automòbils, contribuint així a fer de Vilanova i la 
Geltrú una ciutat més habitable i compromesa amb el medi ambient. 
 

Al mateix temps estarem ajudant a millorar el nostre compromís amb algunes 
iniciatives europees per incrementar l’eficiència energètica i l’ús d’energies 
renovables com el PACTE D’ALCALDES, que té per objectiu complir i superar 
l’objectiu de la UE de reducció del 20% de CO2 per a l’any 2020, o el darrer Acord de 
Govern de la Generalitat del 14 de juny GOV/80/2016, pel qual s’aprova el Pla 
estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a 
Catalunya (PIRVEC) 2016-2019 i es crea una taula pel desplegament de la 
infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics (TIRVEC), amb l’objectiu de 
garantir el subministrament d’energia elèctrica al parc de vehicles elèctrics per poder 
avançar cap a una mobilitat més eficient i neta, i disminuir les barreres que 
actualment frenen el desenvolupament d’aquesta tecnologia i impedeixen assolir els 
nivells d’implantació d’altres països d’Europa. 
 

Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Contribuir en el desplegament de la infraestructura de recàrrega per als 
vehicles elèctrics, amb mesures que recull el PIRVEC com, sempre que sigui possible 
i viable tècnicament i econòmicament, implantar i instal·lar punts de recàrrega 
elèctrica a Vilanova i la Geltrú, determinant la ubicació segons els estudis tècnics que 
les àrees d’Enginyeria i Mobilitat realitzin amb la col·laboració de Medi Ambient. 



 

 

 

SEGON. Recollir en la propera actualització de les tarifes del servei d’aparcaments, 
VNG APARCAMENTS, fórmules de bonificació o d’exempció del pagament de la 
zona blava i dels aparcaments municipals als vehicles elèctrics i híbrids, com a 
mesura per fomentar la utilització d’aquest tipus de vehicles. 
 

TERCER. Mantenir o millorar, sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable, 
per tal d’incentivar el creixement del parc mòbil d’aquest tipus de vehicles, les 
bonificacions que es recullen a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

QUART. Revisar i adaptar, en la mesura del possible, els actuals vehicles de la flota 
municipal que encara funcionen amb carburant de gasoil o gasolina, perquè ho 
puguin fer amb sistema híbrid o elèctric. 
 

CINQUÈ. Adquirir el compromís que l’adquisició dels nous vehicles de la flota 
municipal seran preferentment elèctrics o altres tipus de vehicles de baixes 
emissions.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 14. MOCIÓ EN SUPORT I MECENATGE A LA PLATAFORMA 
FEMINICIDIO.NET. (Exp. 5/2017-eMOC) 

 
106 feminicidis. 106 dones han estat assassinades durant el 2016 a l’Estat espanyol 
pel fet de ser dones. Totes aquelles violències físiques, psicològiques, obstètriques, 
de mutilació genital, esterilització forçada, tortura, esclavitud sexual, cirurgia estètica, 
heterosexualitat forçada i maternitat forçada; totes aquelles formes de terror que 
causin la mort, es consideren feminicidis.  Parlem d’una pandèmia mundial que, com 
a tal, ha de ser denunciada davant de la ceguesa i la indiferència dels Estats, que han 
de posar com a una prioritat ineludible a la seva agenda política la lluita contra les 
diverses formes de violència masclista i els feminicidis.  
 
La lluita ha de ser obligatòriament col·lectiva. Totes i cadascuna de les persones que 
formem la societat tenim una part de responsabilitat en les causes que sustenten la 
violència, encara més quan des de múltiples esferes reproduïm actituds masclistes i 
discriminatòries. No podem permetre que la violència masclista sigui normalitzada, 
acceptada o sigui invisibilitzada. 
 
El web www.feminicidio.net és una plataforma independent que es dedica des de 
2010 a comptabilitzar, informar i lluitar contra la violència masclista mitjançant el 
recompte independent i rigorós dels feminicidis comesos a l’Estat espanyol. El web 
actualitza diàriament una sèrie de continguts i anàlisis vinculats a la violència 



 

 

masclista, alhora que elabora un resum mensual amb dades estadístiques per 
tipologia, territori i perfil de les víctimes i els victimaris de cada feminicidi.  Igualment, 
aquesta plataforma de denúncia recull múltiples anàlisis de casos, assajos i tallers 
formatius sobre els diferents tipus de feminicidi. El treball és altruista i, alhora, 
imprescindible perquè compensa amb escreix la manca o la distorsió de la informació 
a través d’altres canals com els mitjans de comunicació o les administracions 
públiques. De manera idèntica, el treball en xarxa que acabem de referir atorga una 
crua visibilitat a les xifres de l’horror masclista que guanya en dimensió a través de la 
base de dades www.geofeminicidio.com, en què s’enumeren les xifres de feminicidis 
a d’altres estats d’Amèrica Llatina, que se sumen a les víctimes de violència masclista 
a l’Estat espanyol.  
 
Creiem que les administracions públiques de proximitat com l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú s’haurien de sumar a la xarxa d’institucions compromeses de manera 
activa amb la lluita contra la violència masclista amb una col·laboració econòmica que 
ajudi a la pervivència i l’actualització del web www.feminicidio.net. 
 
Per aquest motiu, sol·licitem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sigui mecenes del web 
www.feminicidio.net amb l’aportació anual de 600 euros. 
 
SEGON. Comprometre l’Ajuntament a teixir una aliança amb les responsables de 
www.feminicidio.net perquè s’endeguin formacions als i a les professionals de la 
ciutat en l’àmbit públic de prevenció, atenció i seguretat pública en matèria de 
gènere.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
  Vots en contra: CiU (5), PSC (5), C’s (1), PP (1) = 12 vots 
  Abstencions:    ERC (4) i Sra. Carmen Reina (1) = 5 vots 
 
 
 

 15. MOCIÓ PER A L’ESTABLIMENT D’UN ABONAMENT PER AL 
CONJUNT DE MUSEUS DE LA CIUTAT. (Exp. 6/2017-eMOC) 

 
Vilanova i la Geltrú compta amb una oferta museística variada i de primer nivell: la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romàntic Papiol, l’Espai Far o la Torre 
Blava – Espai Guinovart (de titularitat municipal i gestionats, en part, per l’Organisme 
Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer); el Museu del Ferrocarril, que forma part del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (gestionat per la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles); el Centre d’interpretació del Romanticisme – Masia d’en 
Cabanyes (gestionat pel Consell Comarcal del Garraf), o el Jaciment Arqueològic 
d’Adarró (gestionat per la Diputació de Barcelona). 
 



 

 

Més enllà de les xifres de visitants que es puguin donar, és una realitat que tot aquest 
patrimoni és, encara, molt desconegut tant per una bona part de vilanovins i 
vilanovines com de les persones que visiten la ciutat. 
 
Per tal d’augmentar el nombre de visitants als museus, es podrien endegar iniciatives 
en dos sentits. D’una banda, tot i que, tant des de l’Oficina de Turisme del parc de 
Ribes Roges com del nou Espai d’Acollida de Visitants de l’Espai Far, s’informa de 
manera adequada de les característiques de cadascun d’aquests espais, es troba a 
faltar l’existència d’algun document –en format de tríptic o similar– que reculli una 
mínima informació sobre cada equipament i doti el conjunt d’un discurs unitari. D’altra 
banda, moltes ciutats –tant de dins com de fora del país– han creat sistemes 
d’abonament per tal que les visites no siguin a un sol equipament sinó a tot el conjunt. 
Aquests abonaments poden ser de diversos tipus: entrada conjunta a tots els espais 
a un preu fix i amb descompte, carnet que permet l’accés lliure durant un any, etc. Es 
triï el sistema que es triï, aquesta iniciativa pot ser útil per despertar l’interès de la 
ciutadania i del conjunt de visitants per conèixer el patrimoni local. 
 
Resumint, informació, fidelització i assequibilitat podrien afavorir que el nombre de 
visitants als nostres museus fos més elevat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Elaboració, per part dels serveis tècnics de Cultura, juntament amb 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, d’una proposta de creació d’un 
abonament per al conjunt de museus de titularitat municipal. 
 
SEGON. Inici de contactes amb el Consell Comarcal del Garraf, la Diputació de 
Barcelona i la Fundación de los Ferrocarriles Españoles per tal que els espais 
museístics que gestionen puguin afegir-se a la iniciativa en el termini més breu 
possible.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

 16. MOCIÓ PER INTEGRAR EL DIARI DE VILANOVA COM A PATRIMONI 
CULTURAL DE CATALUNYA. (Exp. 7/2017-eMOC) 

 
Exposición: 
 
El Diari de Vilanova es un semanario fundado en Vilanova i la Geltrú el 1 de Agosto 
de 1850. Hoy en día es el periódico más antiguo del Estado, de los que se continúan 



 

 

editando. Desde sus inicios era redactado en castellano, pero publicaba muy a 
menudo colaboraciones en catalán.  
 
En 1886 fue adquirido durante un año por la junta de la Biblioteca Museo Víctor 
Balaguer, para ser una plataforma de difusión de ideas de Víctor Balaguer.  Continuó 
su edición hasta el 1936 como Periódico de Intereses Morales y Materiales, Avisos y 
Noticias.  Durante el Régimen tuvo problemas con la censura. 
 
En 1976 renovó su nombre y adoptó su actual cabecera el Diari de Vilanova. 
Actualmente tiene una tirada de 7.500 ejemplares, de ámbito comarcal.  Es el Diario 
más vendido de Vilanova, tiene una audiencia de unos 50.000 lectores. Se vende 
directamente en todo el Garraf, l'Alt i Baix Penedès, Barcelona y algunos municipios 
del Baix Llobregat. El Diari también tiene suscriptores en diferentes lugares fuera de 
Cataluña. 
 
Nuestro Diari en el 2000 recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.  
En nuestra actual legislación estatal y autonómica disponemos de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. Texto consolidado en 23 marzo de 
2012. A tenor de esta Ley y vista la transcendencia histórica y cultural del Diari de 
Vilanova, pensamos que sería de interés para todos el mantenimiento y la 
consolidación de nuestro patrimonio cultural integrando al Diari en éste.  
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno Municipal de VNG para que realice las acciones 
necesarias, siguiendo la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural 
Catalán, Texto consolidado en 23 marzo de 2012, para que el Diari de Vilanova sea 
declarado Patrimonio Cultual Catalán y con ello se puedan aplicar las medidas 
necesarias para salvaguardar nuestro Patrimonio Cultural de Cataluña. 
 
SEGUNDO. Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance 
del Ayuntamiento de VNG.” 
 
 
Després d’un petit debat, el ponent de la moció la retira. 
 

 
  17. MOCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DELS PISOS AMB FINALITAT 

SOCIAL CEDITS PER ALTRES ADMINISTRACIONS O GRANS 
TENIDORS A FAMÍLIES VULNERABLES. (Exp. 8/2017-eMOC) 

 
Exposición: 
 
Atendiendo a la Constitución española de 1978:  
 

“Título I. De los derechos y deberes fundamentales. 

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. 

Artículo 47. 



 

 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir 
la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos”. 

 
Atendiendo al Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària: 
 

“Article 4. Execució forçosa de les obres necessàries pel compliment dels 
requisits d’habitabilitat dels habitatges. 
 
1. Els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària han de complir i 
mantenir els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges.  
 
2. L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona 
interessada, l’execució de les obres necessàries per complir els requisits a què 
es refereix l’apartat 1.  Les ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa 
vigent, amb l’audiència prèvia de les persones interessades.” 

 
Atendiendo a las constantes quejas que nos hacen llegar los inquilinos que están en 
situación de vulnerabilidad, de los pisos cedidos por la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o por otros propietarios, como grandes tenedores, los cuales nos exponen 
que los pisos no están en situación de habitabilidad, debido a falta de salubridad, 
cerramientos rotos o inexistentes, estancias inacabadas –cables pelados, falta de 
apliques eléctricos, tomas en mal estado-. 
 
Desde Ciutadans-C’s VNG proponemos los siguientes acuerdos al Pleno: 
  

ACUERDOS 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno de la Generalitat a hacer cumplir el Decret Llei 1/2015, 
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, para que los pisos 
cedidos a las familias en situación de vulnerabilidad estén habitables, así como hacer 
cumplir la normativa reguladora en materia de vivienda y de habitabilidad. 
 
SEGUNDO. Instar al Gobierno Municipal de VNG para que en caso de que la 
Generalitat no cumpla con sus obligaciones, los servicios técnicos inicien las órdenes 
de ejecución correspondientes a los propietarios de las viviendas para garantizar la 
habitabilidad y, en último caso, asuma la ejecución subsidiaria de la rehabilitación de 
las viviendas, con cargo de los gastos a los propietarios de las viviendas de nuestro 
municipio, dejándolas aptas para que se pueda vivir en condiciones dignas.  
 



 

 

TERCERO. Estudiar la posibilidad de que los estudiantes de oficios del IMET realicen 
las prácticas en estos pisos que tienen carencias de habitabilidad, siempre de 
acuerdo con los requerimientos normativos indicados por el SOC. 
 
CUARTO. Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance del 
Ayuntamiento de VNG y comunicarla a la Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, amb la retirada del punt TERCER, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents, amb un total de 24 vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no 
adscrita). 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Exposición: 
 
Atendiendo a la Constitución española de 1978:  
 

“Título I. De los derechos y deberes fundamentales. 

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. 

Artículo 47. 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir 
la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos”. 

 
Atendiendo al Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària:  
 

“Article 4. Execució forçosa de les obres necessàries pel compliment dels 
requisits d’habitabilitat dels habitatges. 
 
1. Els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o mitjançant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària han de complir i 
mantenir els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges.  
 
2. L’Administració pot ordenar d’ofici o a instància de qualsevol persona 
interessada, l’execució de les obres necessàries per complir els requisits a què 
es refereix l’apartat 1.  Les ordres d’execució s’han d’ajustar a la normativa 
vigent, amb l’audiència prèvia de les persones interessades.” 

 



 

 

Atendiendo a las constantes quejas que nos hacen llegar los inquilinos que están en 
situación de vulnerabilidad, de los pisos cedidos por la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o por otros propietarios, como grandes tenedores, los cuales nos exponen 
que los pisos no están en situación de habitabilidad, debido a falta de salubridad, 
cerramientos rotos o inexistentes, estancias inacabadas –cables pelados, falta de 
apliques eléctricos, tomas en mal estado-. 
 
Por todo ello, este Pleno del Ayuntamiento aprueba los siguientes 
  

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno de la Generalitat a hacer cumplir el Decret Llei 1/2015, 
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, para que los pisos 
cedidos a las familias en situación de vulnerabilidad estén habitables, así como hacer 
cumplir la normativa reguladora en materia de vivienda y de habitabilidad. 
 
SEGUNDO. Instar al Gobierno Municipal de VNG para que en caso de que la 
Generalitat no cumpla con sus obligaciones, los servicios técnicos inicien las órdenes 
de ejecución correspondientes a los propietarios de las viviendas para garantizar la 
habitabilidad y, en último caso, asuma la ejecución subsidiaria de la rehabilitación de 
las viviendas, con cargo de los gastos a los propietarios de las viviendas de nuestro 
municipio, dejándolas aptas para que se pueda vivir en condiciones dignas.  
 
TERCERO. Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance 
del Ayuntamiento de VNG y comunicarla a la Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

 18. MOCIÓ DE SUPORT A LES PERSONES AFECTADES PER LES 
CLÀUSULES SÒL. (Exp. 9/2017-eMOC) 

 
Les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat 
financer dins dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades 
en moltes ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, 
atès que imposen un índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el 
crèdit hipotecari, de forma que si l'índex de referència baixa per sota d’un determinat 
nivell, la persona afectada no pot gaudir d'aquesta reducció dels interessos. 
 

Tot i que, malauradament, aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en 
un crèdit hipotecari sense informar degudament les persones que el sol·liciten. Així ho 
va declarar el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid que, el dia 7 d'abril de 2016, 
després d'un llarg procés judicial, va fallar a favor d'ADICAE en la macrodemanda 
col·lectiva imposada per tal d'eliminar aquesta clàusula abusiva per manca de 
transparència. La Sentència obliga a 101 entitats (42 després de la reestructuració 
bancària) a eliminar la clàusula sòl i a reemborsar el seu import des del 9 de maig de 
2013, no des de l'inici de la hipoteca. Així mateix, la Comissió Europea també va 
posar de manifest les irregularitats relacionades amb aquesta clàusula i va amenaçar 



 

 

amb imposar multes al govern de l'Estat espanyol si no fa efectiu el compliment de la 
Sentència. 
 

Davant d'aquesta situació, ADICAE presenta un recurs per a millorar la Sentència i 
aconseguir el reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. Aquest recurs 
provoca una divisió d'opinions jurídiques i dels diferents actors implicats, que insten a 
resoldre la situació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.  A favor de la devolució 
parcial hi trobem els bancs, l'advocat general de la Unió Europea i el Govern 
espanyol, i a favor de la devolució total, la Comissió Europea, les persones afectades 
i ADICAE. 
 

Com a conseqüència d'aquesta Sentència, moltes entitats financeres han iniciat una 
campanya per convèncer els seus clients de signar nous acords basats en 
l'eliminació de la clàusula sòl a canvi de modificacions en els tipus d'interès o de 
noves clàusules contràries als interessos de les persones afectades.  Això sense cap 
tipus d'intervenció en defensa de les persones afectades per part de les autoritats 
institucionals o de les agències públiques de consum. 
 

Finalment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) ha fallat a favor de les persones afectades, declarant la devolució íntegra de 
les clàusules sòl des de l'inici del contracte hipotecari. El TJUE les considera 
abusives, ja que els consumidors no havien estat adequadament informats sobre la 
càrrega econòmica i jurídica que els imposaven aquestes clàusules i recorda que, 
segons la Directiva 93/13/CEE, del Consell, de 5 d'abril, les clàusules abusives no 
podran vincular al consumidor en les condicions estipulades pels Drets dels Estats 
membres, essent aquests els obligats a preveure els mitjans perquè cessi l'ús 
d'aquestes clàusules. 
 

Atesa la Resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 
4.000 milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la 
creació d'un nou codi de bones pràctiques d'adhesió voluntària per part de les entitats 
financeres, per facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades 
mitjançant un procés extrajudicial. 
 

Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats 
financeres, per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat 
demostrat durant tot el llarg procés de denúncia de les clàusules sòl, en què el govern 
de l'Estat espanyol ha desenvolupat un paper absolutament testimonial, tot i les 
reclamacions dels diferents ens europeus que reclamaven al govern mesures 
sancionadores i d'aplicació immediata de les diverses resolucions judicials que 
assenyalaven el caire abusiu de la clàusula. No és fins a les últimes conseqüències 
que el govern decideix actuar. 
 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren el següent 
 

ACORD: 
         



 

 

“PRIMER. Sol·licitar al Banco de España l’aplicació immediata de les seves 
competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres, per 
assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules 
sòl, així com de la supervisió activa i permanent per evitar que es repeteixin 
vulneracions de drets a futur. 
 

SEGON. Instar l'Agència Catalana de Consum i l’Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i 
jurídics necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per la clàusula 
sòl; incloent, si escau, la creació d'equips i oficines d'atenció específiques. 
 

TERCER. L'Ajuntament facilitarà espais de treball i suport a les entitats que donin 
suport de forma gratuïta a les persones afectades per les clàusules sòl, i reforçarà els 
serveis municipals de defensa del consumidor i d'orientació jurídica, amb recursos 
específics que facilitin el procés de devolució dels imports derivats de les clàusules 
sòl a les persones afectades dins del municipi. 
 

QUART. Instar el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat espanyol a obrir 
respectives comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini 
l'impacte de l'aplicació de clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres 
clàusules relacionades amb l'activitat de les entitats financeres. 
 

CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat, a les associacions de defensa dels consumidors, a entitats municipals i 
moviments socials de defensa del dret a l'habitatge i a les entitats financeres 
afectades per l'aplicació de les clàusules sòl.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

PREGUNTES 
 

 20. Preguntes de C’s: 
 

-  Sobre si està previst reparar l’asfaltat de les rotondes d’entrada a Vilanova i la 
Geltrú des de Canyelles. 

-  Sobre si es té en compte la capacitat econòmica per a la retirada de la tutela 
dels menors als progenitors. 

 
 

 21. Pregunta d’ERC: 
 

-  Sobre la previsió de places escolars i el manteniment de totes les línies a les 
escoles públiques. 



 

 

 
 
 22. Pregunta de SOM VNG: 
 
- Sobre les actuacions que s’han dut a terme durant les onades de fred de les 

darreres setmanes per atendre les persones sense sostre, tenint present la 
moció presentada per la CUP, i aprovada per unanimitat al Ple de 12 de 
setembre de 2016, sobre aquesta qüestió. 

 
 
 23. Preguntes de la CUP: 
 

- Sobre la nota de premsa de 27.12.2016, publicada al web municipal (expedient 
disciplinari exgerent IMET). 

- Sobre el Projecte Integral del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Grup Municipal de la CUP (87) 
 
15 de desembre de 2016 
 
EXPOSEM: 
 
El decret amb número d’exp. 210/2016-DES informa de diferents despeses 
relacionades amb l’assessorament gastronòmic i redacció de diagnòstic Pla de 
Mandat i posada en marxa de la II Nit Gastronòmica. 
 
Que l’alcaldessa va autoritzar la validació d’un informe vinculat a aquest decret 
a la junta de portaveus del dia 14 de desembre de 2016. 
 
SOL·LICITEM: 
 
• Que se’ns informi a propòsit de les tasques concretes que comportava 

l’assessorament gastronòmic que acabem de referir. 
 

• Que se’ns lliuri el diagnòstic del Pla de Mandat relacionat amb aquesta 
tasca. 
 

• Que se’ns informi dels treballs desenvolupats vinculats a la posada en 
marxa de la II Nit Gastronòmica. 
 

• Que se’ns lliuri còpia de totes les factures relacionades amb aquest decret 
aprovades a nom de Valerie Claeys Barguñó. 
 

• Que el senyor secretari emeti un informe sobre la legalitat d’aquest decret. 



 

 

 
• Que se’ns lliuri còpia de totes les factures relacionades amb la I Nit 

Gastronòmica de l’any 2015. 
 
En demanda a la informació que sol·licita el grup municipal de la CUP adjuntem els 
documents següents: 
 
Document 1 
Memòria treballs encarregats 2016 

Document 2 
Llibret 2ª Nit gastronomia (setembre 2016) 

Document 3 
Nota de premsa. La segona Nit de la Gastronomia de Vilanova es trasllada al 
novembre (Abril 2016) 

Document 4 
Informe gastronòmic Vilanova. Pla de Mandat 2015-2019 

Document 5 
Factura any 2016 (II Nit gastronomia) 

Document 6 
Factura any 2015 (I Nit Gastronomia) 

Document 7 
Informe secretari-interventor 

Document 8 
Anul·lació factura inicial 2016 

Document 9 
Nova factura 2016 
 
Doc. 1 
 
Memòria treballs encarregats durant 2016 
 
A principis de 2016 enllesteixo les diagnosis i les propostes de gastronomia amb 
l’objectiu de ser incorporades al Pla de Mandat municipal 2015-2019, per encàrrec del 
regidor Gerard Figueras.  
 
Immediatament comencen les reunions i propostes, en les quals participo activament, 
per preparar la segona Nit de la Gastronomia de Vilanova, prevista inicialment per al 
mes d’abril. Finalment diversos factors fan fer ajornar el sopar al mes de novembre. 
No es deixa de treballar, tot i el relleu al capdavant de la Regidoria, en la proposta 
durant tots els mesos, excepte a l’agost. M’encarrego, com en la primera edició, de 
coordinar algunes de les propostes (com la glòria més gran feta mai a Vilanova, 
negociant amb l’artista Lluís Amarè i el pastisser Jaume Blanch), alguns restauradors 
i totes les postres, així com de les notes de premsa, l’assessorament comunicatiu i la 
redacció del llibret amb l’explicació de tots els plats, així com de les entrevistes per 



 

 

elaborat el text dels homenatges als pastisser Josep Maria Soler Bou i Joan Francesc 
Soler, i al restaurador Pedro Romero. 
 
Paral·lelament, per encàrrec del regidor David Montes, desenvolupo una proposta 
meva (inclosa a les propostes del Pla de Mandat) per traslladar l’espai gastronòmic 
de la Fira de Novembre a La Geltrú, creant el reeixit Espai Enogastronòmic de La 
Geltrú de la mà de Temps de Vi.  
 
Durant el mes de desembre de 2016, també per encàrrec del regidor adjunt de 
Promoció Econòmica, redacto un informe detallat sobre les possibles accions a 
realitzar durant 2017. 
 
Doc. 2 

Llibret 2ª Nit de la Gastronomia (setembre 2016) 

Bona nit, 

Estem a punt de viure una segona vetllada inoblidable i molt probablement, com l’any 
passat, irrepetible. Repetim model i emplaçament esperonats per l’èxit de l’any 
passat, però amb nous saborosos plats, una data nova i alguns canvis. Ens queda un 
molt bon regust de l’any passat.  

A través d’un ampli menú degustació, amb petites però variades racions, tornarem a 
viatjar avui a través de plats i copes pel bo i millor de l’oferta local. Serà tota una 
simfonia gustativa. Volem compartir tresors gastronòmics. De fet, com molt bé va 
puntualitzar Groucho Marx, el millor banquet del món no mereix ser degustat a menys 
que es tingui algú amb qui compartir-lo. 

Vol ser la segona gran nit del que es cou als fogons vilanovins i del que s’elabora als 
forns i pastisseries vilanovines, sense oblidar el gran producte de quilòmetre zero que 
ofereix el mar i l’horta vilanovina. Vol ser també un àpat únic per donar a conèixer 
aquells productes enogastronòmics vilanovins més identitaris, alguns en perill 
d’extinció. Per properes edicions es manté la voluntat d’anar ampliant les propostes 
del ric ventall enogastronòmic de la ciutat. La Nit de la Gastronomia, en definitiva, vol 
ser una festassa, i fer bullir l’olla del vilanovisme i retre homenatge al productor i al 
producte local. 

Els hem citat ara i aquí amb la ferma voluntat de mostrar-los el que ja va dir Ferran 
Adrià, que la cuina és un llenguatge mitjançant el qual es pot expressar harmonia, 
creativitat, felicitat, bellesa, poesia, complexitat, màgia, humor, provocació i cultura. 
Nosaltres, a més, advoquem per la nostra cuina identitària, per les nostres arrels. Ja 
diuen que qui no estima el seu passat no té futur. Nosaltres, més que alimentar-vos, 
us volem emocionar. 

Que vagi de gust. 



 

 

Menú degustació de la 2ª Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú 

 
Maki de xató (El Local) 
 
La cuina mediterrània d’aquest establiment es basa en l’originalitat i l’experiència del 
jove xef Kilian Ventura, bregat en diferents fogons i que s’ha instal·lat al carrer de 
Santa Madrona per fer-hi la seva pròpia proposta, com s’afirma des de l’associació de 
restaurants Menja’t Vilanova. S’afegeix que el producte local i de temporada 
fonamenta tant el menú diari com la carta, amb algunes elaboracions tradicionals i 
d’altres de més creatives. Un exemple d’aquestes darreres elaboracions és el maki 
de xató, sens dubte una de les seves creacions més singulars. En un dels workshop 
gastronòmics de l’edició de l’any passat de la Fira de Novembre ja es va poder tastar 
aquesta proposta de fusió d’aquest restaurant vilanoví, així com també en el marc de 
la campanya promocional ‘És temps de Carnaval, és temps de Xató’, impulsada per 
l’associació Menja’t Vilanova el mes de gener passat. El maki sushi es fa, 
habitualment, estenent l'arròs sobre làmines d'alga seca (nori), amb peix, verdura o 
fruita i enrotllant el conjunt per després tallar-lo en vuit peces. 

Carpaccio de gambes de Vilanova (Marejol) 

No hi ha dubte que l’excelsa gamba vermella és el gran reclam dels fogons vilanovins 
i que aquest restaurant del número 35 del passeig de Ribes Roges n’ha fet bandera. 
Els germans Gallego Martínez han fet un decidit proselitisme de la gamba vilanovina. 
I és que poques menges tan saboroses i exquisides es poden trobar al món com 
unes bones Aristeus antennatus de Vilanova. Molts som prosèlits d’aquest marisc 
incommensurable. Ja des de la Confraria de Pescadors de Vilanova es diu que la 
gamba local és l’emblema més característic d’una llotja on arriben les espècies més 
característiques del nostre litoral i de la nostra cuina. En aquest restaurant 
especialitzat en cuina mediterrània i peix i marisc de la llotja vilanovina, també han 
excel·lit amb aquest fresc i gustosíssim carpaccio de gambes de Vilanova que 
completen amb encenalls de foie, sal i pebre. 
 
Broqueta de pop Nikkei (Sushi Lounge) 
 
Aquest establiment del número 3 de la rambla Principal vilanovina s’ha centrat en una 
cuina de fusió japonesa i occidental. A la seva oferta no hi falta tataki, nigiri, yakisoba, 
gyoza, edamame, kakiage, maki, rolls, sashimi, broquetes... Per això no és 
d’estranyar que Sushi Lounge ens presenti aquesta nit una singular proposta, també 
de fusió: la seva broqueta pop Nikkei. El terme Nikkei, a més de ser l'indicador borsari 
japonès de referència per als inversors de tot el món, es refereix al nom amb el qual 
es designa als emigrants d'origen japonès i a la seva descendència. La cuina nikkei, 
però, s’ha associat al mestissatge entre la cuina japonesa, la peruana i la brasilera. 

Saltat d’espigalls amb cansalada i botifarra (Associació Espigalls del Garraf i 
Caserco) 



 

 

No hi ha dubte que la verdura icònica per excel·lència de l’horta vilanovina són els 
brotons (espigalls quan espiguen). El traspassat productor Francesc Cosp Vila 
recordava que els brotons són una verdura genuïnament d’hivern: “El brotó, perquè 
sigui bo, com més tocat pel fred, millor”. La presidenta de l’Associació Espigalls del 
Garraf, la pagesa Montse Marcé, afirma que la verdura cal bullir-la a foc viu entre deu 
i quinze minuts. Molts són els qui creuen que aquesta verdura està molt més bona a 
l’endemà de ser bullida, saltada a la paella amb una mica de cansalada i botifarra, o 
fins i tot amb uns allets. La finalitat de l’Associació Espigalls del Garraf  és promoure 
el cultiu, comercialització, transformació i consum d’espigalls del Garraf basant-se en 
criteris com la qualitat i la proximitat. Per elaborar aquest plat l’Associació s’ha aliat 
amb el càtering vilanoví Caserco, de Josep Maria Sánchez. 
 
Bullabessa amb escamarlans (6QU) 
 
Jose Romero, més conegut per Siscu, xef format a l’Escola de Restauració i 
Hostelatge de Barcelona, va començar a cuinar amb el seu pare Pedro, tota una 
referència dels fogons vilanovins. Amb la seva companya Delia, regenta aquest 
restaurant del número 9 del carrer del Recreo Defensa una cuina “honesta”. En 
aquest sentit afirma que “volem que les coses siguin el que són”. Per això, afegeix, 
“les cuinem com s’haurien de cuinar sempre: a la vista del client”. Assegura que vol 
apostar per la gastronomia de sempre amb una cuina de mercat. La sopa bullabessa 
ja era un dels plats més significatius de la cuina tradicional del seu pare, juntament 
amb els seus arrossos, el peix de llotja, la sopa blanca d’orada, el bull de tonyina, la 
sípia amb patates i allioli o el bullit de tocino. Diuen que hi ha tantes bullabesses com 
cuiners a Marsella. El cert, però, és que pocs mantenen la bandera d’aquesta sopa 
de peix a Vilanova i la Geltrú com Jose Romero, amb els escamarlans com a grans 
protagonistes. En el seu origen, la bullabessa marsellesa es tractava d'un plat de 
pescadors, els quals, en seleccionar el peix destinat a la venda, separaven algunes 
peces que preparaven per a ells i les seves famílies. 

Esmarris de peix blau (El Dinou) 

Núria Lucas, jove però sobradament preparada i abanderada a Vilanova i la Geltrú de 
l’associació ecogastronòmica internacional Slow Food, aposta a la seva carta per 
propostes ancestrals identitàries. Defineix el seu restaurant com de quilòmetre zero. 
Se centra en productes de proximitat i per la cuina de mercat. La seva carta està 
pensada per retrobar els gustos de tota la vida El seu esmarris s’elabora amb una 
picada (tomàquets passats per la cassola amb un rajolí d’oli, alls torrats i pa fregit) 
que s’aboca a una cassola. Tot just abans que no s’enganxi la picada s’hi aboca un 
got de vi negre, i es cou fins que s’evapori l’alcohol. A continuació s’hi afegeix un 
fumet, patates (dues) i es cou durant 20 minuts. Després d’afegir el peix blau, es cou 
5 minuts més i es posa a punt de sal. 

All cremat de moixina (Casablanca) 

L’all cremat és un d’aquells grans plats mariners, ranxo de pescadors, que més bé 
ajuden a il·lustrar la riquesa gastronòmica ancestral de Vilanova. És un plat de 
mariners, un plat de quan s’anava en mar amb bous de vela i que ara continua 



 

 

cuinant-se a bord dels gran quillats d’arrossegament i en una bona colla de 
restaurants locals. El més autèntic és el que es cuina amb peix senzill, com el que 
ens ha preparat avui el restaurant Casablanca. Han escollit la moixina, un peix de 
color gris amb taques brunes, amb escates de perfil serrat i que habita als fons 
fangosos pregons. És una mena de tauró. Els exemplars que arriben a la llotja de 
peix vilanovina han estat pelats prèviament pels pescadors. Es captura amb 
arrossegament i palangre de fondària.  Aquest restaurant del número 3 de la plaça de 
Beatriu de Claramunt ofereix una cuina marinera tradicional amb especialitat en 
arrossos, calderetes, carns a la brasa, una àmplia carta de tapes i un excepcional xai 
de llet rostit al forn a l'estil de Segòvia.  

Les arrels (La Confiança) 

Amb motiu d’aquest sopar, potser serà el darrer cop que podrem tastar una de les 
creacions pastisseres de Joan Francesc Soler més recordades, les arrels. Es tracta 
d’una pasta anisada i fregida que, segurament, és l’adaptació d’una antiga recepta 
pastisseria que corria per Vilanova i la Geltrú a principi del segle XX, segons Joan 
Francesc Soler. Les típiques arrels de La Confiança, una pastisseria que va arribar a 
ser centenària, s’elaboren amb farina fluixa (sense massa gluten), sucre, ous, oli 
d’oliva i de gira-sol, canyella en pols, licor d’anís, matafaluga i un pessic de sal. La 
pasta ha de ser com la dels pastissets: ha de quedar deslligada i ha de ser més aviat 
dura. Joan Francesc Soler es va jubilar el passat 19 de juny. 
 
Els borregos de Vilanova (Josep Maria Soler Bou) 
  
També avui podria ser la darrera vegada que es tastin els borregos de Vilanova del 
pastisser Josep Maria Soler Bou, jubilat aquest any. Des de La Tretze van continuar 
la tradició d’elaborar aquesta especialitat de pasta seca que s’havia fet a l’antic forn 
de Sant Sebastià i a la pastisseria La Lionesa, i que va popularitzar a la ciutat Cal 
Caba. L’origen dels borregos de Cal Caba es remunta al segle XIX, quan en una de 
les guerres carlines un frare caputxí va anar a parar refugiat a Cal Caba de Vilanova. 
Josep Maria Soler diu que són “unes postres rústiques, dolces i anisades”. S’elaboren 
amb una pasta de farina, llevat, sucre i aigua i amb un raig d’anís. Una mica de suc 
de llimona, matafaluga i celiandre li acaben de donar el seu gust característic.  
 
La més gran glòria (Jaume Blanch) 
 
Per batre el rècord de la glòria de Vilanova més gran de la història calia superar 
l’alçada, sense peu, de l’estàtua de Josep Tomàs Ventosa de la plaça de la Vila. El 
repte, primer, va espantar el pastisser Jaume Blanch Ventosa, fill de l’autor de la 
primera gran glòria, la que va donar origen a la merengada de Carnaval vilanovina el 
Dijous Gras de 1972. Finalment, però, fer la glòria més gran va anar seduint-lo. Per 
crear un colossal pastís de llépola merenga com aquest ha calgut la col·laboració de 
l’artista Lluís Amarè, que ha creat una estructura amb rodes. La glòria és un pastís de 
base rodona i bombat, que forma una mitja circumferència. Té com a ànima 
(esquelet) uns melindros i va tot recobert de merenga i es decora amb fruita confitada 
(cireres vermelles). També porta rovell d’ou i sucre per daurar el pastís al forn a bona 
temperatura. 



 

 

 
El celler 
 
Temps de Vi s’ha tornat a fer càrrec de la selecció de vins i escumosos d’aquest 
sopar. Se servirà el vi escumós natural elaborat pel mètode ancestral Pétillant Naturel 
Gentleman Xarel·lo 2013 (Clos Lentiscus de Sant Pere de Ribes), elaborat per 
l’enòleg vilanoví Manel Aviñó. També omplirà les copes el vi blanc de xarel·lo Sant 
Joannes 2014 (DO Penedès), elaborat pel també enòleg vilanoví Oriol Guevara a 
Sant Joan Samora (Sant Llorenç d’Hortons). El tercer vi serà un altre blanc, el 
Chardonnay Pata Negra 2015 fermentat en bóta del celler vilanoví Jaume Serra (DO 
Penedès). El darrer vi serà el negre Eclèctic 2010 (DO Penedès), un cabernet 
sauvignon d’un celler ribetà amb connexions familiars vilanovines (Torre del Veguer). 
 
El pa, l’oli, el cafè i els destil·lats 
 
Patates Piqué s’encarrega de les olives i de les patates de xurrer. El pa el posa el 
vilanoví Forn Sant Onofre i l’oli (d’arbequina emparada per la DO Siurana) és una 
gentilesa el Celler de Viticultors de Vilanova. Vilanova Cafès hi posa els cafès i 
Destilerías MG es torna a brindar a col·laborar amb la Nit de la Gastronomia de 
Vilanova i la Geltrú amb una barra de gintònics Premium. 
 
 
Doc. 3 
 
Nota de premsa. La segona Nit de la Gastronomia de Vilanova es trasllada al 
novembre (Abril 2016) 

La Nit de la Gastronomia de Vilanova torna per mostrar el bo i millor  
 
L’èxit de la primera edició ha portat Vilanova i la Geltrú a reeditar la Nit de la 
Gastronomia, que organitza l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Gremi d'Hoteleria 
i Restauració de la ciutat amb la col·laboració de Menja't Vilanova, Viu Comerç, 
Temps de Vi, la Confraria de Pescadors i el Celler de Viticultors. En aquesta segona 
edició l’escenari torna a ser el restaurant Mas Roquer del Càmping Vilanova Park, on 
s’hi espera la xifra rècord de 230 comensals. Enguany la cita, que s’ha desplaçat de 
la primavera a l’hivern, serà el divendres 18 de novembre. 
 
La iniciativa enogastronòmica tornarà a tenir format de menú degustació, amb petites 
però variades racions que repassaran el bo i millor de l'oferta local. Vol ser també un 
àpat únic, un cop més irrepetible, recuperant actius gastronòmics en perill de 
desaparèixer. Tradició i modernitat es donaran la mà. Enguany no hi faltaran 
propostes més creatives, com un maki de xató (El Local), un carpaccio de gamba de 
Vilanova (Marejol), un saltat d’espigalls amb cansalada i botifarra (Associació 
Espigalls del Garraf i Caserco) o una broqueta de pop Nikkei (Sushi Lounge). Tampoc 
hi faltaran propostes locals ben identitàries, com l’all cremat (Casablanca) o l’esmarris 
de peix blau (El Dinou), sense descartar una senyorial bullabessa amb escamarlans 
(6Q). Tot el peix que se servirà en aquesta segona edició és una gentilesa de la 
Confraria de Pescadors vilanovina. Tampoc hi faltaran postres molt emblemàtiques 



 

 

vilanovines, com el borregos (de la pastisseria Tretze de Josep Maria Soler Bou), les 
arrels (de La Confiança de Joan Francesc Soler) o la glòria de Vilanova més gran feta 
fins ara, superant l’alçada de l’estàtua de Josep Tomàs Ventosa de la plaça de la Vila 
(Jaume Blanch, amb estructura feta per l’artista Lluís Amarè). La selecció de vins, tots 
ells amb accent vilanoví, va a càrrec de Temps de Vi. El pa va a càrrec de Forn Sant 
Onofre i Vilanova Cafès hi posarà els cafès. Patates Piqué s’encarregarà de les olives 
i les patates de xurrer. L’oli verge extra d’arbequina del sopar és del Celler de 
Viticultors de Vilanova. No hi faltarà tampoc una barra de gintònics Premium de 
Destilerías MG de Vilanova. Enguany la confecció del menú ha comptat amb 
l’assessorament d’un grup de xefs locals (Núria Lucas, Kilian Ventura i David Reig). 
Durant la vetllada es sortejaran productes oferts per comerciants vilanovins. 
 
La segona edició de la Nit de la Gastronomia vol reunir uns 230 comensals i tornar a 
ser, per segon any seguit, la gran nit de la gastronomia vilanovina. La selecció de 
vins, que també tindran accent local, anirà a càrrec de Temps de Vi. Com en l’edició 
de l’any passat, el sector retrà homenatge a cuiners o pastissers artesans locals. 
Com es recordarà, l’any passat es va retre homenatge al pastisser Antoni Garcia 
Llorens, més conegut popularment com a Noni. 
 
Aquesta Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú, doncs, vol tornar a ser un gran 
aparador enogastronòmic. L'organització vol retre homenatge al productor i al 
producte local, com afirma el president del Gremi d’Hostaleria i Restauració de 
Vilanova, Jaume Martí. Com en la primera edició, la gala-sopar la presentarà de 
forma desenfadada el locutor i periodista esportiu vilanoví Gerard Romero. El sopar 
s’ofereix per 35 euros (els tiquets es poden aconseguir al Punt d’Informació Turística 
del TOC, situat al número 11 del carrer de Sant Sebastià). 

 
Ramon Francàs 
Abril 2016 
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Informe gastronòmic Vilanova. Pla de Mandat 2015-2019 (a cavall de 2015 i 
2016) 
 

 

l descobriment d'un nou plat és de més profit per a la 

humanitat que el descobriment d'una estrella”                                

(Brillant-Savarin) 
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La nostra cuina, s’afirma des de la web municipal vilanovina, “està basada en el peix i 
el marisc fresc acabats de portar de les barques. La tradició i la saviesa dels 
mariners, passada de pares a fills, ha enriquit la gastronomia amb plats com el bull de 
tonyina, l'all cremat, el rossejat, l'espineta, els ranxos de peix, la sípia a la bruta i el 
nostre plat més conegut: el xató”. S’afegeix que de la banda de terra també tenim 
bons productes com l'escarola de cabell d'àngel (perruqueta) i els espigalls. La nostra 
gastronomia és part de la nostra herència cultural i pot ser un gran reclam 
promocional. En aquesta tasca hi tenen molt a dir i a fer les associacions gremials, 
els mercats municipals (haurien de bullir d’activitats) i els sectors productors, tant 
pescadors com pagesos. El port pesquer, la llotja i la seva subhasta i els pescadors 
són un patrimoni del qual es podria treure molts més rèdits promocionals. 
 
No hi ha dubte, no obstant això, que la gamba vermella és el gran reclam dels fogons 
vilanovins. Vist l’èxit de les accions celebrades l’any 2013, especialment pel que fa a 
la gran difusió mediàtica, concretades en la major campanya gastronòmica que ha 
impulsat la ciutat, es proposaria repetir l’experiència dins d’un programa de promoció 
gastronòmica més ampli i extens, que sigui capaç de relligar el calendari festiu i les 
diverses iniciatives existents. Sense descartar l’àmplia oferta de la llotja de la 
Confraria de Pescadors de Vilanova, la gamba de Vilanova ha de continuar sent el 
gran estendard de promoció de portes enfora. Es busca identitat gastronòmica 
singular i tornar a ressituar Vilanova i la Geltrú com a una destinació culinària de 
primer nivell. Seria molt interessant poder repetir el model d’èxit del 2013 basat en la 
col·laboració pública i privada, entre les caves Freixenet i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
La campanya busca, principalment, atraure visitants enogastronòmics de cert nivell a 
la ciutat, ressituar Vilanova i la Geltrú al mapa gastronòmic del país i ampliar la 
presència de peix i marisc de la llotja de Vilanova als restaurants de la ciutat. Es vol 
donar a conèixer, assaborir, degustar, emocionar i il·lusionar en el marc d’un projecte 
que busca múltiples actuacions continuades en el temps. Tot plegat es planteja a 
través de propostes que suposin una experiència enogastronòmica singular i única. 
La campanya s’acompanyaria d’un pla de comunicació i difusió potents, en mitjans de 
comunicació líders, especialment radiofònics, centrat principalment a la ciutat de 
Barcelona, sense descuidar el públic local, comarcal o de l’Eix Diagonal. Seria 
convenient tornar a fer una gran campanya al llarg de la legislatura. 
 
En definitiva, aquest informe conclou que cal bastir un projecte de promoció 
gastronòmic en la qual la col·laboració pública i privada sigui efectiva i aposti en una 
mateixa direcció. S’aposta, com una de les potes destacades de la promoció turística, 
per la gastronomia sumant-hi tots els actors possibles. Es persegueix un projecte 
ambiciós que conjumini destinació, empreses i prestataris de serveis, productes 
gastronòmics (restauradors, denominacions d'origen, productors, cellers,…) i al 
sector hostaler i hoteler, amb l'objectiu de potenciar un producte turístic que vol ser 
de gran valor. Volem tornar a posar Vilanova en primera línia del mapa gastronòmic 
català. Tenim molts actius. La gastronomia és font de riquesa i creativitat, i és un 
poderós reclam. Cal difondre, però, aquest valuós patrimoni gastronòmic vilanoví que 
ja voldrien moltes ciutats. Potser ha arribat l’hora de pensar en editar un llibre (o 
col·laborar en la seva edició) que repassi aquesta riquesa gastronòmica (els llibres 



 

 

editats estan força desfasats) i aixecar el nivell d’exigència i qualitat per a disposar 
d’una millor guia gastronòmica local. Les incommensurables gambes de Vilanova, als 
ancestrals bull de tonyina, espineta o all cremat, passant pel popular xató, els 
espigalls o uns bons borregos, són bons exemples d’aquesta riquesa gastronòmica 
local, de suculències que són reflex d’una cuina molt identitària. 
 
Anem a pams, però: 

Un gran restaurant de referència a Vilanova 

Vilanova i la Geltrú, per la seva privilegiada situació i climatologia, es veuria molt 
beneficiada si fos capaç d’atraure o crear un restaurant gastronòmic de referència, 
que apostés pel producte local. El Molí de Mar o el Far podrien ser uns 
emplaçaments molt cobejats per a crear-hi un temple enogastronòmic lligat a la 
formació. Podria prendre’s com a referent, salvant les distàncies, el Sublimotion de 
Paco Roncero a Eivissa (té 350 m2 en total amb una càpsula principal de només 70 
m2, on només hi poden menjar 12 comensals), fusionant tecnologia avantguardista i 
alta cuina. També podria servir d’inspiració, per la seva ubicació en un molí de 
marees del segle XVII on es molia blat per a fer farina, el restaurant Aponiente 
d’Ángel Leon (el xef del mar), on compten amb un sistema de llums de més de 560 
canals on la intensitat i el color van canviant segons els plats.  
 
Jo m’imagino un gran restaurant a Vilanova on el menjador estaria envoltat de 
pantalles de plasma curves on veure vídeos sobre la pesca a Vilanova i la seva 
gamba o bé projectar-hi en temps real les imatges que capta l’estació submarina 
vilanovina Obsea mentre els comensals escolten un fil musical amb sons marins i de 
les escoltes de cetacis fetes davant la costa vilanovina. 
 
Els foodies i el públic gastronòmic amb més poder adquisitiu no només busquen 
grans productes i alta cuina, també busquen viure noves experiències. Un xef amb 
estrella, amb prestigi o amb gran projecció ajudarien a projectar més fàcilment aquest 
restaurant, que hauria de ser únic. 
 
La iniciativa hauria de ser privada, però l’Ajuntament pot col·laborar buscant partners 
de prestigi interessats, cedir algun espai emblemàtic o aplanant el camí burocràtic. 
Cal recordar que ja fa més de dues dècades que a tot l’àmbit de la DO Penedès no hi 
ha cap establiment amb estrelles Michelin. N’hi havia hagut tres. A Vilanova i la Geltrú 
mai hi ha hagut un restaurant estrellat. 

Aprofitar ‘Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016’ 

Aquest 2016 Catalunya ostentarà el títol de Regió Europea de la Gastronomia i seria 
interessant poder lligar Vilanova i la Geltrú al seu programa d’actes, especialment el 
que té a veure amb la gamba de Vilanova o el xató, i aconseguir recursos i/o difusió 
extra. Compten amb un pressupost notable, de 2 milions d’euros. La declaració del 
2016 com a Any de la Gastronomia i l’Enoturisme s’emmarca en el reconeixement 
que va rebre Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia (CREG’16) el 
passat juliol, després que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 



 

 

Alimentació i l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació 
presentessin la candidatura de Catalunya conjuntament. 
 
El director general de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), Xavier Espasa, ha 
anunciat que “dedicarem prop de 2 milions d’euros a les accions de l’Any de la 
Gastronomia i l’Enoturisme”. També ha recordat que la declaració d’aquest 
any “respon a quatre dels principals objectius que marca el Pla Estratègic del Turisme 
de Catalunya: augmentar la despesa diària del turista, augmentar els ingressos totals 
del turisme, augmentar els ingressos fora de temporada alta, i millorar el reequilibri 
territorial del PIB turístic de manera que tot el territori es pugui beneficiar dels 
ingressos econòmics que aquest sector genera”. 
 
L’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme té com a objectiu aconseguir, a partir del 
triangle cuina-producte-territori, posicionar la gastronomia com a element clau de 
singularització i com un dels principals eixos definidors de Catalunya com a 
destinació turística. L’objectiu de Catalunya és, doncs, promoure els productes 
alimentaris i la gastronomia catalanes com elements essencials de la identitat del 
país així com agents clau en la promoció turística. L'estratègia a seguir consistirà a 
promoure els productes locals, la cuina i el territori com una clau per al 
desenvolupament sostenible. El propòsit és també compartir el coneixement i 
aprendre dels altres socis del projecte.  
 
En la proposta de la candidatura de Catalunya de Regió Europea de la Gastronomia  
s’han inclòs esdeveniments específics per a l’any 2016 dins el programa de 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia, actes que van en la mateixa línia de 
promoció de la nostra cuina, els productes locals, el territori, la innovació 
gastronòmica, l’educació per a la salut i la sostenibilitat. Per tant, Vilanova hi podria 
tenir un paper destacat. 
 
La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciativa impulsada per una plataforma 
de regions europees i administrada per l’Institut Internacional de Gastronomia, 
Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), i compta amb el suport de les institucions europees. 
L’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme, presentat per l’Agència Catalana de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya, està impulsat també pels Patronats de Turisme de la 
Diputació de Lleida, Barcelona, Tarragona i Girona, a més de Turisme de 
Barcelona. Aquesta iniciativa pretén estimular, recopilar i difondre el coneixement per 
contribuir a una millor qualitat de vida en les regions europees mitjançant la promoció 
de les cultures alimentàries i l’estímul de la innovació gastronòmica. Aquesta distinció 
té com a objectiu “contribuir a una millor qualitat de vida en les regions europees, 
destacar les diferents cultures alimentàries, estendre l’educació per a una millor salut 
i sostenibilitat, i fomentar la innovació gastronòmica. Això es vol aconseguir 
organitzant esdeveniments i mitjançant una plataforma d’intercanvi de coneixements 
amb el suport de les institucions europees, coordinades per un organisme 
independent que pot ajudar a recopilar i difondre el coneixement que es genera 
mitjançant l’activitat de les regions participants”. 
 
També seria molt interessant aconseguir recursos econòmics i col·laboració per a les 
campanyes de promoció gastronòmica local per part d’institucions com la Diputació 
de Barcelona, el Consell Comarcal del Garraf o Node Garraf. Cal recordar que la 



 

 

Diputació de Barcelona promou el Parc a Taula, un programa de desenvolupament 
econòmic que “pretén destacar, mitjançant la gastronomia, la producció artesanal i la 
viticultura de proximitat i de qualitat, els valors naturals, culturals i paisatgístics dels 
nostres parcs”. 

Més aposta enoturística, i una nova fira amb encant 

Vilanova i l Geltrú no pot quedar al marge de l’enoturisme. Ja hi ha prop de 300 
cellers catalns que reben turistes i que ofereixen activitats relacionades amb el món 
del vi, com ara visites guiades, tasts, passejades per les vinyes, etc. Caldria relligar 
cellers i hotels del nostre territori oferint un paquet potent capaç d’atraure visitants i 
apostant per als tastos en veler com a valor diferencial, col·laborant amb Enoturisme 
Penedès, amb l’Agència Catalana de Turisme o amb iniciatives com la de la 
Carretera del Vi.  
 
Cal recordar que el Penedès és la primera destinació enoturística d’Espanya (dins les 
Rutas del Vino de España d’ACEVIN). També es podria estudiar fer una segona fira 
de vins a la ciutat, on el protagonisme sigui dels petits cellers de prestigi locals i 
comarcals abans de les festes de Nadal, aprofitant el marc únic dels carrers 
medievals del rovell de l’ou geltrunenc i oferint tastos especials al Castell de la Geltrú. 
Seria, doncs, una fira amb encant. La gestió d’aquesta fira es podria proposar a 
Temps de Vi, i incloure-hi tapes elaborades pels restaurants i bars geltrunencs. 
 
Des de la Generalitat s’apunta que Catalunya és terra de vins i cava. S’apunta que “el 
maridatge entre gastronomia i enologia és un dels grans atractius de la nostra 
destinació, que compta amb onze denominacions d’origen vinícoles i la denominació 
d’origen cava”. L’Agència Catalana de Turisme treballa per convertir tota aquesta 
oferta en una via perquè els visitants puguin descobrir Catalunya a partir 
d’experiències enoturístiques. I per això ha creat el programa Enoturisme Catalunya, 
amb l’objectiu de promoure i donar suport a la comercialització de l’oferta turística 
catalana vinculada a l’enoturisme. Enoturisme Catalunya és el nou programa de la 
Generalitat per promoure i donar suport a la comercialització de l’oferta turística 
catalana vinculada a l’enoturisme. La seva creació respon a “la voluntat de millorar la 
competitivitat en aquest segment turístic, considerat estratègic tant a nivell de 
desenvolupament territorial com econòmic pel seu alt valor afegit”.  
 
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat diu que fa temps que ha 
apostat per la figura de l’enoturisme, la qual ha d’esdevenir un dels principals 
productes de l’oferta turística de Catalunya que permeti garantir la competitivitat del 
país en els mercats internacionals. Des de la Direcció General de Turisme, juntament 
amb l’Agència Catalana de Turisme i l’Institut Català de la Vinya i el Vi s’estan portant 
a terme diferents actuacions en aquest àmbit. En aquest context, s’ha constituït la 
Taula d’Enoturisme, que ha de ser un dels instruments per avançar conjuntament per 
posicionar Catalunya com a referència del turisme de vi. Vilanova podria tindre el seu 
protagonisme. 

 



 

 

Proposta d’agermanament de les gambes de Vilanova i Palamós 

Les dues grans gambes catalanes, les de Vilanova i la Geltrú i les de Palamós, 
podrien estretir llaços i agermanar-se, en un acte que presidirien els alcaldes dels 
respectius municipis del Garraf i el Baix Empordà, Neus Lloveras (CiU) i Lluís Puig 
(ERC-AM), i els representants de les respectives confraries de pescadors. L’acte, que 
també busca establir lligams de cooperació mútua i ressò mediàtic, es podria 
emmarcar durant la primavera o principis de l’estiu del 2016, i servir de tret de sortida 
d’una nova campanya de promoció de la gamba vermella vilanovina.  
 
No hi ha dubte que un dels productes més excelsos de Vilanova i la Geltrú és la seva 
gamba vermella. També ho és, òbviament, per Palamós. Tot i que també és cert que 
les gambes dels ports de Tarragona, Barcelona, Roses o Blanes han buscat certa 
visibilitat, no hi ha dubte que les de Palamós i Vilanova i la Geltrú són les més 
notòries, les que gaudeixen d’una fama que les fa úniques.   
 
Des de Palamós diuen que la gamba vermella és un recurs estratègic que esdevé 
producte de prestigi famós arreu del món. Des de la dècada de 1930 els pescadors 
l'han pescat als caladors propers la Fonera o rec de Palamós, una espectacular vall 
submarina de més de 2000 metres de profunditat. La gamba és l'or vermell dels 
pescadors palamosins, fins al punt que van posar en marxa el 2013 un Pla de gestió 
de la gamba vermella, un pla pioner a la Mediterrània que busca permetre aconseguir 
una pesquera sostenible i rendible. També  han impulsat la Marca de Garantia 
Gamba de Palamós, per assegurar l'origen, la traçabilitat i la qualitat del producte, 
des de la barca fins al consumidor final. A diferència de la de Vilanova, la de Palamós 
gaudeix d’un especial relleu fins i tot a la Viquipèdia, on s’afirma que presenta un 
color vermell molt intens i és apreciada per la seva carn fina, ferma i saborosa. 
 
Des de Vilanova i la Geltrú s’apunta que la seva gamba vermella és un dels 
productes més emblemàtics de la llotja de la Confraria de Pescadors, i un dels 
principals reclams dels fogons vilanovins. D’uns anys ençà l’Ajuntament vilanoví ha 
contribuït a impulsar campanyes gastronòmiques amb la gamba com a bandera. 
S’han fet campanyes per mostrar l’ampli potencial gastronòmic d’un dels productes 
més excelsos de la ciutat. S’ha volgut obrir Vilanova al mar amb força ressò mediàtic 
a través de la gastronomia de la gamba, tot plegat amb el gran objectiu de tornar a 
posar Vilanova i la Geltrú en un lloc de preeminència en el mapa gastronòmic del 
país. Les gambes de Vilanova podrien ser comparades a la música, agafant en 
préstec una màxima de Friedrich Nietzsche recollida a l’obra ‘Més enllà del bé i del 
mal’, ja que les gambes ofereixen a les passions, com la música, el mitjà per gaudir 
de sí mateixes. 
 
La gamba de Vilanova es pesca, principalment, en tres zones. Encara que sigui 
paradoxal, un d’aquests indrets és davant de Vallcarca, a Sitges. Les barques 
vilanovines també van a la gamba davant la Tèrmica de Cubelles, al fons conegut 
com el de la Trencada. Hi ha pescadors que defensen, però, que la millor gamba de 
Vilanova és la que es pesca al fons del Pla, davant de Vilanova, per ser la més 
gustosa. Altres indrets on es pesca la gamba vilanovina és, per exemple, el fons de 
l’Orellut, entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

Per exemple, es podria fer un casament entre les dues gambes, oficiat per un Toni 
Albà vestit de papa, i una petita degustació de gambes cuinades per pescadors de 
sengles confraries. Les gambes podrien ser regades amb la Cuvée D.S. de Freixenet 
(el cava que va regar la primera campanya gastronòmica de la gamba de Vilanova). 
L’objectiu és aconseguir un important ressò mediàtic, especialment televisiu. Es 
podria proposar als restaurants locals que aquest cap de setmana de Fira 
promocionessin un plat amb gamba. També estaria bé fer un menú degustació de la 
gamba per a autoritats i periodistes. 
 
En el cas que tirés endavant una nova campanya es podria presentar aprofitant la 
celebració d’Alimentària, del 25 al 28 d’abril de 2016.  

La Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú 

Vist l’èxit de la primera edició viscuda al restaurant Mas Roquer del Càmping 
Vilanova Park el mes de maig d’aquest 2015, es proposa repetir el proper mes de 
març de 2016 la Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú. A través d’un ampli 
menú degustació, amb petites però variades racions, es pretén tornar a viatjar a 
través de plats i copes pel bo i millor de l’oferta enogastronòmica local. Vol tornar a 
ser la gran nit del que es cou als fogons vilanovins i del que s’elabora als forns i 
pastisseries vilanovines, sense oblidar el gran producte de quilòmetre zero que 
ofereix el mar i l’horta vilanovina. Vol ser també un àpat únic per donar a conèixer 
aquells productes enogastronòmics vilanovins més identitaris, alguns en perill de 
desaparèixer. La Nit de la Gastronomia vol, en definitiva, fer bullir l’olla del 
vilanovisme i retre homenatge al productor i al producte local. De fet, no deixem de 
ser el que mengem. 
 
Per a aquesta propera edició o per a d’altres es podria pensar en oferir propostes 
com ara les patates braves (Giraldillo), la butifarra d'espigalls (Cal Terés i Associació 
d'Espigalls del Garraf), xató (La Fitorra), la Gambarrada (Genito), esmarris de peix 
blau (Confraria de Pescadors), bull de tonyina (6QU), arròs a la Bruta (Xiringuito 
Miramar), all cremat, la Glòria més gran que mai s'ha fet a Vilanova (Cal Blanch), 
torró de Xixona de Cal Llorens o les Arrels (La Confiança). No hi faltarien tampoc 
pans artesans locals (es podria convidar enguany Quim Llaràs) i vins i escumosos 
amb accent local gestionats per Temps de Vi. Estaria bé poder repetir els còctels de 
Destilerías MG. 
 
En aquesta propera edició es podria retre homenatge a títol pòstum a la Josefa o als 
propietaris de Cal Trifón. Per a futures edicions també es podria retre homenatge als 
pastissers de La Confiança i Tretze, així com a les pageses Remei Gimeno i 
Montserrat Marcé. Caldria estudiar la possibilitat d’ampliar el nombre de comensals i 
el lloc més adient per a celebrar el sopar. 

Repensar el xató 

Vist que el nou model avançat a l’inici de la temporada del Festival del Xató de 
Vilanova ha deixat camí obert a la xatonada vendrellenca, que s’està enduent els 
rèdits mediàtics, es proposa tornar a repensar aquesta festa i donar-li un caràcter 



 

 

més massiu, però qualitatiu.  Podria recuperar-se una xatonada popular a la plaça del 
Mercat i convertir l’espai interior del Mercat del Centre en un espai gourmet, on poder 
gaudir d’un xató amb tots els ets i uts amb productes de qualitat del mateix Mercat. El 
marc del Mercat del Centre és molt adequat però no projecta gaire bona imatge que 
més de la meitat de les parades estiguin tancades durant el Festival del Xató. Caldria 
invertir més en comunicació i treure més rèdits informatius donat que Vilanova i la 
Geltrú obre actualment la Ruta del Xató. 
 
En el marc del Festival del Xató i la Festa dels Mercats es podria completar amb 
iniciatives com el del Mercat de la Terra de l’associació ecogastronòmica Slow Food o 
un mercat com el de la diada de Sant Isidre, però amb tots els sectors i amb 
productes de proximitat: verdures i hortalisses, mel, formatges, vins i escumosos (els 
del Massís del Garraf), foie, herbes aromàtiques, olis... Seria un mercat obert al 
consumidor final que pretendria posar en contacte productors i clients. L’objectiu 
principal del Mercat de la Terra és el de “promoure els productes de proximitat i 
escurçar les distàncies entre productors i consumidors”. Un altre dels seus objectius 
és convertir-se en un referent d’educació al gust, als bons costums alimentosos i 
salvaguardar la biodiversitat. “L’educació del consumidor és per a nosaltres tan 
important com el coneixement i aconseguir la connexió directa entre productor i 
consumidor”, diu la coordinadora del projecte. “Creiem que un consumidor 
responsable pot triar on comprar, i ajudar al productor en la seva tasca diària”, 
afegeix. Aquell dia, als dos mercats municipals, els paradistes podrien oferir tapes 
relacionades amb el seu sector.  
 
Per Carnaval seria convenient ressuscitar el xató. Es podrien reintroduir amb força 
tallers d’elaboració de la salsa a les escoles locals. També estaria bé estudiar la 
possibilitat de ressuscitar, per Carnaval, la glòria de Vilanova, el gran pastís que va 
donar origen a la merengada vilanovina amb degustacions a tots els restaurants el 
Dijous Gras. 

L’opinió del president de Menja’t Vilanova 

El president de l’associació de restauradors locals Menja’t Vilanova opina que, primer 
de tot, cal establir “una estratègia i uns objectius”, i veure, així mateix, amb quins 
recursos econòmics, humans i logístics es disposa per poder implementar accions de 
promoció gastronòmica. Afirma que “hem de definir què volem ser”. Considera que 
cal fer una anàlisi sectorial “a fons” i “no desfer el camí fet”. En aquest sentit, creu que 
la Taula de Turisme i Comerç és una bona eina on debatre-ho tot i apuntar que “va al 
ritme que va”. No obstant això, entén que la Taula de Turisme i Comerç és “una bona 
eina”. També considera que “ens hem d’alinear” i buscar “sinèrgies” amb d’altres 
territoris, principalment el Penedès. En aquest mateix sentit indica que “hem de 
reforçar i no competir”. Opina, també, que el del turisme familiar pot ser un bon 
paraigües del qual penjar tota l’estratègia de promoció gastronòmica, apostant per la 
diferenciació amb d’altres destinacions. 
 
És partidari de desenvolupar estratègies per atraure clientela tant local com de 
proximitat (en un radi de 100 quilòmetres) i centrar els esforços en aquells clients 
potencials disposats a desplaçar-se per menjar. 
 



 

 

El president de Menja’t Vilanova no té dubte que la gran bandera gastronòmica local 
ha de continuar sent la gamba de Vilanova. Diu que les campanyes fetes han 
“quallat” i han aconseguit que la gamba tingui presència i rellevància social, fins i tot 
en el Carnaval.  També opina que cal reforçar la presència del xató als restaurants 
durant Carnaval, amb el vi de l’any i merengues (o glòria). Així mateix, veu amb bons 
ulls la possibilitat de mantenir el Festival del Xató en les dates actuals però 
potenciant-lo. No descarta la possibilitat de proposar que s’estudiï un retorn de la 
xatonada popular al Museu del Ferrocarril. 
 
Veu bé resseguir el calendari de les festes locals amb propostes gastronòmiques i fer 
només un sopar i no pas dos, fusionant la Nit de la Gastronomia de Vilanova i la 
Geltrú (que diu que va ser una bona idea) i la Nit del Comerç i el Turisme de Vilanova 
i la Geltrú.  També aplaudeix la idea de potenciar el plat de l’all cremat als restaurants 
durant les Festes de Sant Pere, en coincidència amb el concurs d’elaboració d’aquest 
plat mariner, i d’apostar per una ruta qualitativa de tapes. També veu bé la possibilitat 
de recuperar, durant les festes de Sant Pere, degustacions de plats mariners (cuinats 
o bé per pescadors -ranxers- o bé per cuiners amb peix i marisc de la llotja de la 
Confraria de Pescadors de Vilanova). Aquestes degustacions es podrien oferir a la 
plaça del Port o al parc de Ribes Roges. 
 
 

L’opinió del patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova 
 
El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, es mantindrà en 
el càrrec fins el setembre de 2016, sense possibilitat de continuar després de dos 
mandats. Diu que la seva junta no ha analitzat quins objectius de promoció futur s’han 
d’establir, tot recordant que les seves decisions es prenen de forma assembleària.  
Dit això, mostra la seva plena disposició a col·laborar amb les iniciatives municipals, 
sempre i quan no siguin liderades per l’associació Menja’t Vilanova. Diu sentir-se 
“enganyat” per Menja’t Vilanova durant la campanya de promoció de la gamba del 
2014 (Gamba’t Vilanova) i que li mereix “una credibilitat mínima, per no dir gens ni 
mica” aquesta associació. Manifesta, així mateix, que estan “molt disgustats” amb 
Menja’t Vilanova. 
 
Es mostra partidari de repetir la Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú, al 
marge de la Nit del Comerç i el Turisme. Diu que aquest any hi va assistir el 
vicepresident de la Confraria i que “li va encantar”. Opina que caldria fer reunions 
monogràfiques per a proposar i estudiar cadascuna de les accions que es vulguin 
impulsar i que els pescadors estan oberts al que se’ls proposi, fins i tot a una 
hipotètica nova campanya de promoció de la gamba, tot i que veu difícil convèncer a 
una Junta de la Confraria que prefereix promocionar més àmpliament l’oferta de la 
llotja vilanovina. 
 
 

L’opinió del president del Gremi d’Hostaleria i Restauració 
 
El president del Gremi d’Hostaleria i Restauració de Vilanova i la Geltrú es mostra 
obert a fer grans campanyes de promoció gastronòmica sempre que es facin de 



 

 

forma mantinguda en el temps. Desaconsella fer “accions puntuals que es morin 
sense continuïtat”. Apunta, no obstant això, que “per fer bones campanyes calen 
recursos econòmics i humans, i les coses econòmiques estan com estan a 
l’Ajuntament, no estan per tirar coets”. Considera que “cal fer entendre a 
l’Administració que un dels possibles motors per intentar tirar endavant és el de la 
promoció gastronòmica, turística i comercial”. 
 
El president del Gremi creu, així mateix, que cal intentar mantenir aquelles accions 
que han donat resultats positius. Diu, però, que “sempre és bo intentar crear coses 
noves”, tot i apuntar que “no és fàcil”. En aquest sentit també apunta que “les altres 
poblacions també pensen el mateix, fan coses i la clientela es reparteix”. 
 
Pel que fa a la Ruta del Xató, aplaudeix la nova aposta per les xarxes socials amb el 
canvi d’empresa de comunicació, ADN Studio. Creu que la Ruta, fins ara, estava 
“bastant estancada”. També valora positivament la incorporació del Xató Tapa a partir 
d’aquesta divuitena edició de la Ruta del Xató. Ja fa temps, diu, que intenta introduir 
canvis i “parides”. Fa temps ja va proposar, en aquest sentit, fer una salsa negra de 
xató. La proposta va fer ”posar les mans al cap” a algun president dels gremis del 
Garraf i Penedès, i finalment va ser rebutjada. Ara creu que hi ha mires més obertes 
als gremis i que no es posen pals a les rodes. Creu, en aquest sentit, que hi ha 
d’haver canvis per poder evolucionar. Recorda que la Ruta “s’estava morint” i que fa 
quatre anys van aconseguir sumar-hi allotjaments, empreses d’activitats turístiques o 
cellers. 
 
Pel que fa al Festival del Xató de Vilanova i la Geltrú, diu que li “agrada” l’actual 
emplaçament al Mercat. També troba adequat fer la festa a l’inici de la temporada. 
Troba difícil, però, poder fer accions de promoció del xató o la Glòria de Vilanova més 
enllà dels propis restaurants. En aquest sentit argumenta que “és difícil demanar als 
restaurants accions especials en uns dies que són caòtics de feina”. 
 
També es mostra partidari de repetir el Sopar Gastronòmic de Vilanova, però “amb 
alguns canvis”. Desaconsella fer les coses  ”a corre cuita” i aposta per crear un 
comitè de cuiners que assessorin la confecció del menú, perquè sigui “més equilibrat” 
que el de la primera edició del Sopar. Diu que “això s’ha de tenir en compte”. Té 
intenció de “posar fil a l’agulla” per preparar la propera edició ja el proper mes de 
gener. 
 
Veu bé, així mateix, potenciar el plat típic mariner de l’all cremat durant les Festes de 
Sant Pere. Diu que aquesta iniciativa era privada però que des del gremi sempre se li 
ha donat suport. No li semblaria malament organitzar, paral·lelament al tradicional 
Concurs d’all cremat, una degustació popular massiva. 
 
Pel que fa a repetir una gran campanya de promoció de la gamba de Vilanova 
apunta: “no dic que no”. Ara bé, afirma que “aquestes coses han d’estar més ben 
planificades, a mig i llarg termini”. Creu que és una “llàstima” no haver pogut 
continuar la campanya, i recorda que “poc èxit s’assoleix amb la flor d’un dia”. 
 
D’altra banda, el president del Gremi d’Hostaleria i Restauració de Vilanova ha 
anunciat que “tot i que no és fàcil”, està treballant de cara a crear l’any que ve una 



 

 

destacada ruta de tapes, tot i reconèixer que “moltes cerveseres consideren que 
Vilanova està cremada” per les males experiències dels darrers anys. En aquest 
sentit, considera que “la gent s’hauria de mentalitzar que una ruta ha de servir per fer 
promoció, amb propostes d’alçada, i no només per fer calers amb tapes justetes de 
qualitat”. 
 
Pel que fa a la Fira de Novembre, el president del Gremi troba positius els 
showcookings fets aquest any, gestionats per l’associació Menja’t Vilanova, que diu 
que han tingut “un èxit de públic”. En aquest sentit recorda que és difícil que els 
restaurants locals, d’estructura familiar, puguin atendre, per problemes 
d’infraestructura i personal, un estand a la Fira i els seus propis establiments. Creu, 
però, que cal treballar millor la coordinació amb Viu Comerç de cara a properes 
edicions per tal de poder fer els showcooking en horaris adequats. 
 
Pel que fa a la possibilitat de fer accions gastronòmiques en el marc de la fira Temps 
de Vi, no veu possibilitats d’anar més enllà de fer showcookings similars als de la Fira 
de Novembre. Descarta d’entrada que restaurants locals ofereixin la seva oferta 
gastronòmica en estands de Temps de Vi. No descarta la possibilitat, però, d’estudiar 
la possibilitat de fer maridatges enogastronòmics en el marc de Temps de Vi o una 
ruta de tapes amb vins també coincidint amb Temps de Vi. 
 
El president del Gremi d’Hostaleria i Restauració considera que una bona eina per a 
discutir aquestes qüestions és la Taula de Comerç i Turisme de Vilanova, tot i que 
apunta que “va al seu ritme”. És conscient, però, que “agilitzar-la més és difícil” ja que 
“l’administració va al seu ritme”.  

 
 

L’opinió de Temps de Vi 
 
Els promotors de la fira vinícola Temps de Vi, un cop consolidada, de cara a l’any que 
ve volen organitzar una edició especial de la mostra aprofitant que arriba a la seva 
cinquena edició. Un dels primers aspectes que volen corregir és la “pobre” 
presentació de l’edició de l’any passat. Volen un canvi “radical” de la presentació, que 
l’any que ve podria acollir un showroom amb cellers participants a Temps de Vi. 
Proposen mantenir la presentació de la fira al restaurant Marejol. Donat que són “una 
fira jove enfocada a la gent jove” volen fer actes per a joves. Descarten en principi, 
però, fer una gran festa nocturna tipus Blanc Festival donat que aquell mateix cap de 
setmana de la fira reobre La Daurada.  
 
D’altra banda, volen insistir en un dels trets que diferencia Temps de Vi de la resta de 
fires vinícoles del país: els tastos en alta mar. Estudien, però, la possibilitat de fer 
aquests tastos en embarcacions més petites. 
 
Veurien molt bé, els agradaria molt, propostes com la d’impulsar una ruta de tapes 
amb vins de la fira als bars i restaurants de la ciutat. Ara bé, apunten que “si ja costa 
fer-ho amb una marca de cervesa, potser serà més complicat amb vi”. També veurien 
amb bons ulls que s’apostés per un menú Temps de Vi amb vins als restaurants 
locals durant la setmana de Temps de Vi. Així mateix, també estudien actualment la 



 

 

possibilitat d’incorporar a Temps de Vi food trucks “de qualitat”. Tot i que estan oberts 
a la possibilitat d’acollir showcookings dels restauradors vilanovins en el marc de 
Temps de Vi, creuen que “té més sentit que cada restaurador organitzi als seus 
establiments maridatges especials”. Si aconseguissin recursos econòmics que els 
cobrissin les despeses, també estarien oberts a estudiar la possibilitat de crear un 
espai a la fira on oferir maridatges. Diuen que estarien “encantats” de poder 
col·laborar amb el sector gastronòmic local. Afirmen, no obstant això, que fins ara no 
se n’han sortit. 
 
De cara a l’any que ve dipositen moltes esperances en la possibilitat que Temps de Vi 
aculli un espai dedicat als vins de Bordeus de la mà de l’agermanament de Vilanova i 
la Geltrú i Mérignac. Estan acabant de donar-li tombs, però volen destinar diversos 
mòduls de la fira als vins de Bordeus, organitzar actes especials o oferir vins i ostres 
de la costa d’Aquitània (Arcachon). En el cas que l’any que ve l’experiència amb vins 
francesos donés bons resultats, no descarten ampliar el ventall de vins presents a la 
fira (fins ara només de DO’s catalanes) a d’altres denominacions espanyoles o fins i 
tot internacionals en futures edicions. 
 
També es mostren oberts a incloure un taller de preparació d’anxoves en salaó per 
part dels pescadors vilanovins, i maridar les anxoves amb escumosos presents a 
Temps de Vi. Aquest darrer acte proposen poder-lo organitzar a les mateixes 
instal·lacions de la Confraria de Pescadors vilanovina. 
 
Els promotors de Temps de Vi aplaudeixen la iniciativa municipal de promoure grans 
campanyes de promoció gastronòmica a Vilanova i la Geltrú sempre que el timó el 
comandi l’Ajuntament de la ciutat. Creuen que hi ha coses que “no es poden delegar”. 
S’adaptarien, diuen, per poder-hi col·laborar i participar activament encara que hi 
hagués un potent patrocinador del món del vi. Ara, això sí, demanen que les grans 
campanyes tinguin continuïtat en el temps. En aquest sentit afegeixen que “cal 
marcar unes línies” i que “les grans campanyes no siguin només flors d’estiu”. Són 
del parer que “cal obrir Vilanova al seu port i al mar”, i creuen que és “imprescindible” 
la figura del pescador. En aquest sentit aplaudirien que es fes una degustació popular 
d’all cremat coincidint amb el concurs del plat de les festes de Sant Pere, i estarien 
disposats a col·laborar-hi gestionant l’apartat del vi. 
 
També aplaudeixen repetir la Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú, i es 
mostren disposats a tornar a gestionar el celler del sopar i a encarregar-se de les 
copes, sempre que es disposi de pressupost. Apunten que “ens trobaran en tot el que 
sigui treballar per a la promoció de la ciutat”. 
 
Pel que fa a la Taula de Comerç i Turisme de Vilanova apunten que si es creu que hi 
han de prendre part hi seran, tot i que apunten que mai hi han estat convidats. De fet, 
diuen mostrar-se oberts a “sumar sinergies” amb tothom. I pel que fa al Festival del 
Xató, creuen que “ha de canviar” pel fet que “es parla d’altres municipis i del seu xató, 
però no del de Vilanova”. 
 
S’han mostrat satisfets per recollir-se la seva opinió en aquest informe. 
 
 



 

 

 
Doc. 5 
 
Factura any 2016 (II Nit Gastronomia) 
 

 
 
 



 

 

Doc. 6 
 
Factura any 2015 (I Nit Gastronomia) A nom de Valerie Claeys 
 
 

 
 



 

 

Doc. 7 
 
INFORME SECRETARI / INTERVENTOR 
 
En Marcel�lí Pons i Duat, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
en Cèsar Rodríguez Solà, interventor del mateix Ajuntament, en relació amb el 
decret de l’Alcaldessa de data 20.12.2016, en virtut del qual es suspèn el 
pagament de l’import de 5.660,38 € més 1.188,68 €, total 6,849,06 €, en 
concepte de despeses d’assessorament gastronòmic i redacció de diagnòstic Pla de 
Mandat 2016 i posada en marxa II Nit Gastronomia, a nom de VALERIE CLAEYS 
BARGUÑÓ, emeten el present informe en base als següents 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Únic.- En data d’avui el Sr. Pere Cayuela i Ferrer, cap de Servei de Promoció 
Econòmica, ha emès l’informe que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
En Pere Cayuela Ferrer, cap de Servei de Promoció Econòmica, en 
compliment del Decret de l’Alcaldessa de data 20.12.2016, mitjançant 
el qual se’l requereix per tal que emeti un informe amb caràcter 
immediat explicant la raó de la proposta de Decret que va redactar, 
juntament amb un seu informe de data 20.10.2016, en el que 
proposava que els serveis prestats pel Sr. Ramon Francàs Martorell en 
el marc de la II edició de la Nit de la Gastronomia i diagnòstic del Pla de 
mandat gastronòmic 2016, fossin pagats a través de la factura emesa 
per la Sra. Valerie Claeys, que és l’actual companya d’en Ramon 
Francàs, i amb capacitat per poder facturar, emet el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- El qui subscriu, en compliment del Decret al�ludit de 
l’Alcaldessa, ha tingut accés a la documentació generada l’any 2015, 
quan es celebrà per primera vegada la Nit de la Gastronomia i es 
generà, també per primera vegada, aquesta mateixa despesa. 
Analitzada la documentació d’aquell any es constata que fou presentada 
una primera factura per la Sra. VALERIE CLAEYS BARGUÑÓ, la número 
3/2015, de data 15 d’abril de 2015, per import de 5.660,38 € més l’IVA 
de 1.188,68 €. El concepte d’aquesta factura fou l’assessorament 
gastronòmic durant 2015 i posada en marxa de la Nit de la Gastronomia 
de Vilanova i la Geltrú. Aquesta factura comportà un informe favorable 
dels caps de serveis de Projectes Comunicatius i de Comunicació i 
Premsa, respectivament, els Srs. Carles Garcia Guinda i Núria Blanes 
Meléndez. La despesa fou aprovada per Decret del Regidor delegat de 
Promoció Econòmica, Turisme i Comunicació, Premsa i Joventut en data 
11.6.2015, en el que consta un reparament del secretari general, en el 
sentit que no es justificava la sol�licitud prèvia de tres ofertes per a 
l’adjudicació del servei. 
 



 

 

Segon.- Aquest any ha estat presentada una segona factura per la Sra. 
VALERIE CLAEYS BARGUÑÓ, la número 2/2016, de data 4 d’abril de 
2016, per import de 5.660,38 € més l’IVA de 1.188,08 €. El concepte 
d’aquesta factura ha estat l’assessorament gastronòmic i redacció de 
diagnòstic Pla de mandat durant 2016 i posada en marxa de la II Nit de 
la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú. Aquesta factura ha comportat un 
informe favorable del qui subscriu, de data 20.10.2016, en el que 
s’adverteix que, tot i que la col�laboració amb la qual es disposa és la 
del periodista Sr. Ramon Francàs Martorell, la factura serà emesa per la 
Sra. VALERIE CLAEYS, que és l’actual companya d’en Ramon Francàs i 
amb capacitat per poder actuar. La despesa fou aprovada per Decret de 
l’Alcaldessa en data 11.11.2016. Consta a l’expedient informe favorable 
de fiscalització de l’interventor de data 10.11.2016. El secretari de 
l’Ajuntament signà aquest Decret en data 14.11.2016. 
 
Tercer.- El qui subscriu s’adonà que no es produïa una correspondència 
entre la persona que aparentment realitzà l’encàrrec i la persona que 
facturà la feina feta. Per aquesta raó ho especificà així en el seu 
informe. I així ho feu constar, també, en la proposta de Decret 
d’aprovació de la factura. Quan ha estat requerit per l’Alcaldessa a 
través de l’al�ludit Decret de data 20.12.2016, ha obtingut una 
informació complementària de la Sra. VALERIE CLAEYS BARGUÑÓ 
consistent en un escrit de data 22.12.2016, registre d’entrada número 
20166033643, de data 23.12.2016, en el que dóna fe: 
 
a)  Que el seu marit, Ramon Francàs Martorell, col�labora amb ella en 

treballs d’assessorament gastronòmic. 
 
b)  Per aquesta raó va formalitzar en data 4.4.2016 la seva factura 

2/2016, en concepte d’assessorament gastronòmic i redacció del Pla 
de mandat durant 2016 i posada en marxa de la segona edició de la 
Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú. 

 
c)  Que en la mateixa data ha estat emesa una nova factura per import 

principal de 5.332 € per part del seu marit, Sr. Ramon Francàs 
Martorell, i pel mateix concepte. 

 
d)  En base al que s’acaba de dir demana que es tingui per anul�lada a 

tots els efectes la seva factura 2/2016, de data 4.4.2016, per un 
import principal de 5.660,08 €. 

 
Quart.- En la mateixa data de 22.12.2016 (registre d’entrada número 
2016033551, de data 23.12.2016) ha estat presentada una factura pel 
Sr. Ramon Francàs i Martorell pel mateix concepte que la factura 
anul�lada per la Sra. VALERIE CLAEYS BARGUÑÓ, i per import principal 
de 5.332,00 €, abans d’impostos. Aquesta factura ha estat reiterada en 
data 27.12.2016 (registre d’entrada 2016033704). 
 
El qui subscriu considera, en conseqüència, que, anul�lant la factura 
presentada per la Sra. VALERIE CLAEYS BARGUÑÓ en data 4.4.2016 i 
aprovant la presentada en data 22.12.2016 pel Sr. Ramon Francàs 



 

 

Martorell es pot donar per corregida la deficiència que va motivar el seu 
informe. 
 
El que es comunica a l’Alcaldessa en compliment del seu Decret de data 
20.12.2016. 
  

Vilanova i la Geltrú, 27 de desembre de 2016 
Signat: Pere Cayuela Ferrer. 

 
En base als antecedents de referència, i donant per certs els fets que es detallen 
en l’informe al�ludit emeten el següent amb proposta de resolució: 
 
INFORME 
 
Primer.- Respecte de la factura aprovada i pagada l’any 2015 entenen els qui 
subscriuen que poden deixar-se les coses tal com es troben, atesa la dificultat 
manifesta de declarar lesius uns actes administratius eventualment anul�lables, els 
de l’any 2015, quan no està clar, tampoc, que la seva anul�labilitat prosperés, 
atesa la manifestació de la professional que emeté la factura, aquell any, segons 
la qual el Sr. Ramon Francàs Martorell col�labora amb ella en treballs 
d’assessorament gastronòmic. En qualsevol cas caldria obtenir una declaració 
responsable de renúncia del Sr. Ramon Francàs Martorell a reclamar de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol eventual dret dimanant de la seva 
actuació, l’any 2015, en la Primera Edició de la Nit de la Gastronomia de Vilanova i 
la Geltrú.   
 
Segon.- Tot i que la Sra. VALERIE CLAEYS BARGUÑÓ manifesta explícitament que 
el seu marit, Ramon Francàs Martorell, col�labora amb ella en treballs 
d’assessorament gastronòmic, raó per la qual va formalitzar la seva factura 
2/2016, de 4 d’abril, entenen els qui subscriuen que, atès el document per ella 
presentat en data 22.12.2016 d’anul�lació a tots els efectes de la seva factura, 
retornar-la a la interessada sense pagar-la. Aquest retorn és possible en base a 
l’article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, atesa la renúncia de la destinatària del 
Decret de l’Alcaldessa d’11.11.2016 als eventuals drets que d’ell dimanen.  
 
Tercer.-  Procedeix, simultàniament, aprovar la despesa corresponent a la factura 
1/2016, presentada pel Sr. Ramon Francàs Martorell, pel mateix concepte i un 
import de 5.332 € de principal abans d’impostos, sempre i quan informin 
prèviament els tècnics corresponents, tant sobre la satisfactòria realització 
d’aquest assessorament gastronòmic, com respecte de la concurrència de raons 
tècniques o d’altra índole que impedeixen o dificulten la consulta a tres empreses, 
en els termes de la proposta de modificació de bases d’execució del pressupost per 
al 2017 redactada per Secretaria en data 17.11.2016 i tramesa a l’Alcaldia, a la 
Intervenció i a la Tresoreria, entre altres departaments de l’Ajuntament. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Vilanova i la Geltrú, 27 de 
desembre de 2016. 
 
El secretari       L’interventor 
Marcel�lí Pons i Duat     Cèsar Rodríguez Solà 



 

 

 
 
Doc. 8 
 
Anul·lació factura inicial 2016 (Escrit Valerie Claeys) 
 
 

 
 



 

 

Doc. 9 
 
Nova factura 2016 (Ramon Francàs) 
 
 

 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:38 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 
 


