
 

 

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-19-12-2016/ 
 

 
 
 

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

 
Acta núm. 16 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 19 de desembre de 2016, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 



 

 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
El Sr. RAIMON RÀFOLS abandona la sessió després de la votació del punt 25 i 
després ja no torna. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
   1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions plenàries de 

27 d’octubre (extraordinària) i de 14 de novembre (ordinària) de 2016. 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria 
 
  2. Donar compte del Decret 8724-2016, de nomenament de la Sra. Carmen Reina 

Padilla com a membre de la Comissió Informativa especial del POUM. (Exp. 
9/2016-SEC) 

 
Intervenció 
 
  3. Donar compte de la modificació de crèdit de l’IMET i de les modificacions núms. 

20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39/2016 de l’AJUNTAMENT 
aprovades per Decret.  (Exp. 63/2016-INT) 

 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Patrimoni 
 
  4.  Rectificació de l’error material detectat a l’adreça del límit sud-est de la finca 

destinada a habitatge unifamiliar (Clau A) parcel·la 4, continguda a l’acord de 
Ple de data 03.10.2016.  (Exp. 78/2016-PAT) 

  5. Aprovació definitiva de la modificació de l’article 61 de l’Ordenança del 
Cementiri Municipal. (Exp. 336/2015-SEC) 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 



 

 

  6. Convalidació del Decret de data 09.11.2016, de contractació d’una auxiliar 
administrativa per a Serveis Viaris. (Exp. 538/2016-RH) 

  7. Convalidació del Decret de data 09.11.2016,  de contractació d’un conserge per 
a les dependències de Serveis Socials. (Exp. 529/2016-RH) 

 
Tresoreria 
 
  8. Aprovació de la modificació del Conveni de data 19.01.1992, subscrit entre 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Caixa Penedès, avui Banc de Sabadell. 
(Exp. 613/2016-GES) 

 
Intervenció 
 
  9. Ratificar la modificació de crèdits núm. 31/2016, relativa a l’increment de la 

partida d’unitat administrativa de la Regidoria de Seguretat i Protecció 
Ciutadana. (Exp. 52/2016-INT) 

 10. Aprovació de l’expedient de reconeixement de crèdits d’anys anteriors. (Exp. 
64/2016-INT) 

 
Compres i Serveis Generals 
 
 11. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja de les dependències, 

edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 
248/2016-SEC) 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  

OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
Promoció Econòmica i Projecció Exterior 
 
 12. Ratificar el Decret de l’Alcaldia relatiu a la subvenció atorgada a l’Associació de 

Comerç per a l’any 2016 i aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i l’Associació Tot Comerç, regulador de la subvenció atorgada per 
acord de Ple de 15.02.2016. (Exp. 123/2016-DES)  

 13. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació de determinats articles del 
Reglament regulador dels Mercats no sedentaris de Vilanova i la Geltrú, per a la 
seva adaptació al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
Mercats de Marxants. (Exp. 189/2016-SEC) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

Convivència i Equitat 
 
 14. Aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Municipal per a la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 
37/2016-CON) 

 



 

 

Esports 
 
 15. Aprovació, si escau, de la prohibició de fumar en els recintes esportius, siguin 

d’interior o a l’aire lliure. (Exp. 74/2016-ESP) 
 16. Convalidació, si escau, del decret de l’alcaldessa de data 22.11.2016, de 

prorrogar fins el 28 de novembre el termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria d’ajuts destinats a persones afectades per malalties cròniques 
degeneratives. (Exp. 36/2016-ESP) 

 17. Aprovació, si escau, de l’atorgament d’una subvenció extraordinària a 
l’Associació per a la Gestió Esportiva + Futbol.  (Exp. 97/2016-ESP) 

 
Serveis Socials 
 
 18. Aprovació, si escau, de l’ampliació de l’aportació al CSP destinada a la 

prestació de serveis d’atenció domiciliària. (Exp. 16/2016-SSO) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

Urbanisme 
 
 19. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració 
en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (Clau 15).  (Exp. 
93/2016-URB) 

 20. Aprovació, si escau, de la tercera addenda al Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Incasòl referent a la materialització de 
l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector “Eixample Nord”, del 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 31/2013-URB)  

 21. Aprovació, si escau, de la tercera addenda al Conveni de col·laboració 
urbanística i de Resolució extrajudicial de data 6 d’octubre de 2006, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la societat mercantil Subirats Berenguer 
Immobiliària, SL. (Exp. 31/2013-URB) 

 
Habitatge 
 
 22. Ratificar l’acord de JGL de 08.11.2016, d’aprovació de l’addenda de pròrroga 

relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 
2016, del Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al funcionament d’un servei 
d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana 
(SAC). (Exp. 36/2013-HAB) 

 23. Ratificar l’acord de JGL de 29.11.2016, d’aprovació de l’addenda de pròrroga al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 30 de juliol de 2013, per a la cessió 
temporal de l’ús d’habitatges de titularitat pública administrats per l’agència. 
(Exp.66/2016 HAB) 

 



 

 

Serveis Viaris 
 
 24. Aprovació, si escau, de l’ampliació de la concessió administrativa de l’ús privatiu 

de l’aparcament de la plaça Charlie Rivel que inclogui l’ocupació d’una porció de 
terreny del domini públic per a la construcció de dos edicles accessoris, al 
contracte administratiu en vigor.  (Exp. 1098/2016-SVI) 

 
 

MOCIONS 
 

Grups Municipals d’ERC, CUP i SOM VNG 
 
 25. Moció per fer zona de vianants el camí de Sant Gervasi.  (Exp. 52/2016-eMOC) 

 
Grup Municipal de C’s 

 
 26. Moció per al foment de l’esport a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 61/2016-eMOC) 
 27. Moció per a la creació d’una oficina municipal del voluntariat.  (Exp. 62/2016-

eMOC) 
 

Grups Municipals de la CUP, ERC, C’s, SOM VNG, PP i la regidora no adscrita 
 

 28. Moció sobre la contaminació ambiental de l’empresa Componentes Vilanova, SA 
i la millora de la convivència amb els veïns de la ciutat. (Exp. 63/2016-eMOC) 

 
Regidora no adscrita 

 
 29. Moció per a l’adhesió de Vilanova i la Geltrú a la Xarxa Mundial de Ciutats 

Amigables amb la Gent Gran.  (Exp. 64/2016-eMOC) 
 
  

PREGUNTES 
 
 30. Preguntes de la CUP: 
 
 - Sobre les polítiques contra la pobresa energètica. 

 - Sobre el Molí de Mar. 
 
 31. Preguntes de C’s: 
 

- Sobre la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

-  Sobre la situació de l’Analítica Completa de l’Aigua a VNG, segons 
requeriments del RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

 
 32. Pregunta de la regidora no adscrita: 
 



 

 

- Al centre de la nostra ciutat, a la plaça de les Neus i a la rambla Principal, a 
l’alçada del c/ Manuel Marquès, hi ha penjades, des de fa mesos, unes 
pancartes de l’Assemblea.Cat #MARXEM.   

 En quina data i per a quant temps d’exposició van demanar el permís per a la 
col·locació d’aquestes pancartes? 

 
 33. Preguntes de SOM VNG: 
 

- Sobre les actuacions previstes per a la implementació dels acords de la Moció 
sobre Pressupostos Participatius, aprovada al Ple de setembre de 2015, per 
als pressupostos de 2017. 

- Sobre la data de finalització de l’externalització dels serveis de consergeries 
d’edificis i equipaments municipals. 

 
 

PRECS 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Previ a l’inici del Ple, es fa un minut de silenci de rebuig a la violència masclista, en 
memòria de les tres dones assassinades a l’Estat les darreres 48 hores i en record de 
totes les dones que han estat assassinades fins ara.   
 
Les últimes víctimes han estat l’Ana María Enjamio Carrillo, de 25 anys, assassinada 
a Vigo el 17 de desembre; l’Elena Marcu, de 30 anys, el 18 de desembre a Santiago 
de Compostela i, el mateix dia, una noia de 44 anys, assassinada a la Pobla de 
Mafumet. 
 
 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS PLENÀRIES DE 27 D’OCTUBRE (EXTRAORDINÀRIA) I 
DE 14 DE NOVEMBRE (ORDINÀRIA) DE 2016. 

 
S’aproven per unanimitat els esborranys de les actes de les sessions plenàries de 
dates 27 d’octubre i 14 de novembre de 2016, amb un total de 25 vots a favor (6 de 
CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

   2. SECRETARIA. DONAR COMPTE DEL DECRET 8724-2016, DE 
NOMENAMENT DE LA SRA. CARMEN REINA PADILLA COM A 
MEMBRE DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DEL POUM. 
(Exp. 9/2016-SEC) 

 



 

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldessa núm. 8724-2016, de 24 de novembre de 
2016, que diu literalment el següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2015, pel qual s’aprova la 
creació d’una Comissió Informativa de caràcter específic per donar continuïtat a les 
actuacions encaminades a l’anàlisi, estudi i proposta d’elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
En data 18 d’abril de 2016 la Sra. Carmen Reina Padilla va presentar una instància en 
la que declarava que abandonava el grup municipal de Ciutadans-C’s per continuar 
amb les seves funcions com a regidora no adscrita, de la qual es dóna compte en la 
sessió ordinària del Ple de 2 de maig de 2016. 
  
Vist l’Informe emès per la Secretaria General de l’Ajuntament sobre els regidors no 
adscrits, en el qual es considera que els regidors o regidores no adscrites tenen dret a 
formar part de totes les comissions informatives municipals de caràcter estable en què 
així ho manifestin, dret que igualment cal declarar per a les comissions informatives 
especials.  
 
Vist que la Comissió Informativa de caràcter específic del POUM, pel seu caràcter, ha 
d’integrar la totalitat del ventall polític d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que l’alcaldessa, mitjançant Decret, ha de procedir al nomenament dels membres 
de la Comissió Informativa, prèvia proposta efectuada per escrit, que tindrà caràcter 
vinculant. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Art. 125.c) del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Designar la Sra. Carmen Reina Padilla, regidora no adscrita d’aquest 
Consistori, com a membre de la Comissió Informativa de caràcter específic per a 
l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a la persona 
interessada. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 
 



 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

   3. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DE 
L’IMET I DE LES MODIFICACIONS NÚMS. 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 I 39/2016 DE L’AJUNTAMENT APROVADES PER 
DECRET. (Exp. 63/2016-INT) 

 
Ateses les atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia l’article 21 de la Llei 
7/1085, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i concordants del Decret 
legislatiu 2/2003, el Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011, núm. exp. 32/2011-
SEC, pel qual es deleguen les atribucions d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna i el Decret d’Alcaldia de data 7 de juliol de 2015, núm. exp. 
191/2015-SEC, pel qual es deleguen les atribucions en matèria de Recursos 
Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 
 
 
“Decret número : 144/2016 de la PRESIDÈNCIA de 20 de novembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.:000483/2016-IMET 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball de data 22 de novembre de 2016 i número d’expedient 
000483/2016-IMET, presentada per la Gerència de l’IMET, annexa a aquest Decret. 
 
2. Vist l’informe de fiscalització favorable. 
 
3. Atesa la necessitat de fer front als pagaments que es deriven de les noves 
contractacions i a la devolució al SOC d’expedients d’anys anteriors. 
 
Fonaments de dret 
 
I. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
II. RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
III. Bases d’execució del pressupost. 
 
IV. Article 11.2) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Municipal IMET de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovats en sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 7 de juliol de 2008, modificats en 



 

 

sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 27 de juliol de 
2015 i 14 de setembre de 2015 i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 5 de gener de 2016, referent a les atribucions del/de la president/a 
de l’Organisme.  
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost de l’IMET per 
a l’any 2016, per un increment de 204.668,10€, i per una transferència de crèdits de 
239.600,00 €. 
 
SEGON.- Donar compte al Consell Rector de l’IMET, d’acord amb les bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple Municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
Ho mana i signa la presidenta de l’IMET, davant meu, el secretari. 
 
La presidenta                                                                   El secretari general 
 
Neus LLoveras Massana                                                 Marcel·lí Pons Duat” 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 13 de juliol de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000032/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per la 
Regidoria  d’Hisenda que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.-  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2.-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.-  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 



 

 

resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm. 20/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 80.000  
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
  
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Assessora jurídica de Secretaria         
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                             General 
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                   Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de data 25 de juliol de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000036/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Convivència i Equitat que figura a l’expedient. 
 
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.-  Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
  
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 



 

 

   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm. 22/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 1.350 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
  
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretària per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 26 de juliol de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000037/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 
per la Regidoria de Cultura que figura a l’expedient. 
 
2.   Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 



 

 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
23/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 14.167,32 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretària per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                    Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 26 de juliol de 2016 
  
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000038/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria  de Recursos Humans que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
24/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 9.750 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretària per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 12 de setembre de 2016 
  
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000044/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per la 
Regidoria d’Esports que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.-  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
26/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 18.000 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretària per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de 12 de setembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000045/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del pressupost municipal presentades 
per la Regidoria de Promoció Econòmica que figura a l’expedient. 
 
Vistos els informes d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.-  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
  



 

 

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
27/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 13.288,61 
euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretària per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                  Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de 17 d’octubre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000051/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de les Escoles Municipals que figura a l’expedient. 
 
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.-  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.-   RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.-   Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm. 30/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 16.380 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, la secretària delegada. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                           Secretària per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                  Rosa M. Lucas Bizarro” 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 26 d’octubre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000053/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Promoció Econòmica que figura a l’expedient. 
 
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.-  Bases d’execució del pressupost 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
33/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 2.515,12 
euros. 



 

 

  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 
 
“DECRET DE LA  REGIDORA DELEGADA de data 15 de novembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000056/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Secretaria que figura a l’expedient. 
 
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
  
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
34/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 7.500 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 



 

 

  
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de data 11 de novembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000055/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Cultura que figura a l’expedient. 
 
2. Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.-  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.-  Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
35/2016, corresponent a  generació de crèdit, per un import total de 11.775,71 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 



 

 

 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 24 de novembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000058/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vistes les propostes de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentades per les Regidories de la Unitat de Serveis Municipal USM, d’Esports i de 
Promoció Econòmica que figuren a l’expedient. 
 
2. Vistos els informes d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
36/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 10.104,79 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 
 



 

 

 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 
 
“DECRET DE  LA REGIDORA DELEGADA de 24 de novembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000059/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. -  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 
per la Regidoria d’Hisenda que figura a l’expedient. 
 
2.  -  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm. 37/2016, corresponent a  generació de crèdit, per un import total de 5.288,94 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        



 

 

d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de data 25 de  novembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000060/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria d’Hisenda que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció. 
  
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
38/2016, corresponent a generació de crèdit, per un import total de 110.000 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
  
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 
 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 



 

 

 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA d’1 de desembre de 2016 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000061/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vistes les propostes de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentades per les Regidories de Serveis Socials, Salut, i Urbanisme i Habitatge que 
figuren a l’expedient. 
 
Vistos els informes d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
39/2016, corresponent a  generació de crèdit, per un import total de 108.500 euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent. 
 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari delegat. 
 
Segona tinenta d’Alcaldia i regidora                          Secretari per delegació        
d’Economia, Hisenda, Seguretat i                              
Recursos Humans 
 
Glòria García i Prieto                                                 Francesc Torres Ferrando” 
 



 

 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

   4. PATRIMONI. RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT A 
L’ADREÇA DEL LÍMIT SUD-EST DE LA FINCA DESTINADA A 
HABITATGE UNIFAMILIAR (CLAU A) PARCEL·LA 4, CONTINGUDA A 
L’ACORD DE PLE DE DATA 03.10.2016.  (Exp. 78/2016-PAT) 

 
Relació de fets 
 
Primer.- Atès que el Sr. S.B.A. va comparèixer el dia 8 de setembre de 2016 davant 
el secretari general de la Corporació, formulant una sèrie de manifestacions, les quals 
van quedar recollides a l’acta que s’incorporà com a annex a l’acord de Ple de data 3 
d’octubre de 2016, pel qual s’assumia i ratificava el contingut de la referida acta, 
acceptant les manifestacions formulades per tal de poder inscriure en el Registre de 
la Propietat les finques propietat d’aquest Ajuntament que es deriven de la finca 
registral 3.752, Tom 1282, Llibre 582, Foli 8, de Vilanova i la Geltrú, inscrites a  nom 
del Sr. B., i acordant formalitzar l’acta de compareixença en escriptura pública a 
l’efecte de l’adequada regularització jurídica, sol·licitant al Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú que procedís al registre a nom de la Corporació de les parcel·les 
descrites a l’acord Tercer adoptat. 
 
Segon.- Que la descripció de la finca destinada a habitatge unifamiliar (Clau A) 
continguda a l’Acta i transcrita a l’acord pres disposa: 
 
“3.2) Descripció de la finca destinada a habitatge unifamiliar (Clau A): 
 
Parcel·la 4: 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Carrer d’Albert Einstein: 10,06 m. 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 19,69 m. 
Finca propietat de M.D.M.: 5,85 m. 
 
Al sud-est limita amb: 
 



 

 

Avinguda Sis Camins: 26,61 m 
 
Supeficie 115 m2 

 
Naturalesa Jurídica: Titularitat privada “ 
 
 
Tercer.- Vist  l’error material en el contingut de la  descripció de la finca destinada a 
habitatge unifamiliar (Clau A), de la que és titular el Sr. B., en el moment de procedir 
a formalitzar l’acta de compareixença en escriptura pública, concretament  la 
indicació del límit corresponent al sud-est de la parcel·la  de referència, atès que 
la referida limitació no és “Avinguda Sis Camins“ sinó  “Avinguda Rocacrespa”, el 
que està degudament acreditat als informes de descripció i valoració dels solars i 
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació, emesos respectivament per l’aparellador 
del Servei d’Habitatge al mes de maig de 2016 i per l’arquitecte municipal en data 28 
d’octubre de 2016, i que es desprèn dels diferents plànols existents que 
s’acompanyaven a l’acta de compareixença i acord posterior,  tots ells incorporats a 
l’expedient administratiu. 
 
Quart.- Atès que en qualsevol moment l’Administració pot rectificar els errors 
materials dels seus actes, que es produeixin sempre que una declaració de voluntat 
no coincideix amb el sentit exacte de la voluntat mateixa que es va voler expressar, 
atès que es tracta de la incorporació a l’acta de compareixença -i posterior proposta 
d’acord  que la incorpora- d’una adreça equivocada, sense que derivi de la voluntat 
(in persona, in causa) i sent aquests els únics supòsits que poden rectificar-se per la 
Administració, en tant que no es tracta d’anul·lar cap acte o resolució, sinó reconduir-
la als propis termes en què havia de ser pronunciada, ja que una cosa és un error 
material de l’acte, la rectificació del qual no suposa revocació del mateix, i una altra 
els errors que poguessin haver portat a la formació de la voluntat administrativa, la 
correcció dels quals passaria  per l’anul·lació dels mateixos. 
 
Fonaments de dret 
 
II.- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, en matèria de rectificació d’errors materials, de fet o 
aritmètics existents als seus actes. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER.  ACORDAR la rectificació de l’error detectat en l’adreça del límit sud-est de 
la finca destinada a habitatge unifamiliar (Clau A) parcel·la 4, continguda a l’Acord de 
Ple de data 3 d’octubre de 2016, procedint a esmenar-lo amb la substitució de 
l’adreça de l’“Avinguda Sis Camins” per “Avinguda Rocacrespa”, de manera que el 
literal de la descripció quedarà redactat així: 
 
“3.2) Descripció de la finca destinada a habitatge unifamiliar (Clau A): 
 



 

 

Parcel·la 4: 
 
Al nord-est limita amb: 
 
Carrer d’Albert Einstein: 10,06 m. 
 
Al nord-oest limita amb: 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 19,69 m. 
Finca propietat de M.D.M.: 5,85 m. 
 
Al sud-est limita amb: 
 
Avinguda Rocacrespa: 26,61 m 
 
Superfície 115 m2 

 
Naturalesa Jurídica: Titularitat privada “ 
 
 
SEGON.  Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 

 
 

   5. PATRIMONI. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ARTICLE 61 DE L’ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. (Exp. 
336/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I.- Vist que en data 25 de juliol de 2016 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament la 
modificació de l’article 61  de l‘Ordenança del Cementiri Municipal que regula la figura 
del columbari. 
 
II.- Atès que sotmès l’acord a informació pública, mitjançant la seva publicació al 
DOGC de 19 de setembre, al BOPB de 23 de setembre, a l’e-tauler del 27 de 
setembre al 3 de novembre i al Diari de Vilanova de 20 de setembre de 2016,  no s’ha 
presentat cap reclamació o  al·legacions. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Correspon als municipis, d’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, la prestació de forma obligatòria del servei de 
cementiris. 
 



 

 

II.- Correspon als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 
d’autoorganització (article 4.1.a) LRBRL). Dins de l’àmbit de la seva competència i en 
l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran aprovar 
ordenances i reglaments (article 84.1 a) LRBRL). 
 
III.- Articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i articles 
178 i 179 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DL 2/2003, 
de 28 abril, que regulen el procediment establert per a l’aprovació de les ordenances. 
 
IV.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la 
present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 d) 
LRBRL, per majoria simple de conformitat amb l’article 65.2 del ROAS. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Considerar aprovada definitivament la modificació de l’article 61 de 
l’Ordenança del Cementiri, que passa a tenir la redacció següent: 
 

“Article 61. S’entén per columbari el lloc especialment dissenyat i construït 
per dipositar les cendres dels difunts. 
 
L’adjudicació del dret funerari sobre aquests espais es farà per ordre de 
presentació de sol·licituds, solament a favor de persones físiques, sense 
que sigui possible el règim de cotitularitat. Tindrà caràcter temporal per un 
període de 25  anys, renovables per iguals períodes, fins a un màxim de 
50 anys. 
 
En el document d’adjudicació es farà constar la identificació número, lloc i 
localització del columbari, nom i telèfon del titular i data d’adjudicació, 
obligant-se aquest a informar al gestor del servei de qualsevol variació 
d’aquestes dades. 
 
El gestor del servei haurà de portar un registre de columbaris que 
contindrà, a més de les dades anteriors, les successives transmissions i els 
noms de les persones a qui corresponen les cendres dipositades. 
 
El dret funerari constituït sobre aquests espais solament es podrà 
transmetre “mortis causa”, d’acord amb el que preveuen els articles 52, 53 i 
60 d’aquesta ordenança, amb la particularitat respecte a aquest últim que 
regula la successió abintestat que, en cas d’inexistència de cònjuge vidu, 
s’haurà de determinar judicialment o notarial l’hereu titular del dret funerari 
i, si són varis, el que la majoria decideixi.” 

 
SEGON. Aprovar el Text refós de l’Ordenança del Cementiri Municipal, amb la 
modificació de l’article 61 i remetre’n un exemplar a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació de l’Estat a Catalunya. 
 



 

 

TERCER. Publicar íntegrament la modificació aprovada en el punt primer d’aquest 
acord a la pàgina web municipal, en el BOPB i una referència al DOGC.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 

 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

  6. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE DATA 
09.11.2016, DE CONTRACTACIÓ D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
PER A SERVEIS VIARIS. (Exp. 538/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 9 de novembre de 2016 la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000538/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El cap de Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat informa que existeix una 
situació d’extrema urgència per substituir la persona que realitza les funcions 
administratives del servei, atès que la titular del lloc de treball va patir un accident 
no laboral amb pronòstic de recuperació de llarga durada i dintre el propi servei no 
resulta possible dur a terme cap modificació temporal d’organigrama o 
reorganització de funcions que permeti realitzar les funcions administratives 
referides. 
 
2. La Sra. amb DNI 35078669N forma part de la borsa de treball del procés de 
selecció d’auxiliars administratius del Pla d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 
2016. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 



 

 

4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. L’informe del cap de Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat posa de relleu que 
existeix una situació d’extrema urgència per substituir la persona que realitza les 
funcions administratives del servei, atès que la titular del lloc de treball va patir un 
accident no laboral amb pronòstic de recuperació de llarga durada i dintre el propi 
servei no resulta possible dur a terme cap modificació temporal d’organigrama o 
reorganització de funcions que permeti realitzar les funcions administratives 
referides.  
Per aquest motiu procedeix declarar la necessitat de realitzar una contractació 
urgent i amb caràcter excepcional per cobrir el període de baixa per IT del lloc de 
treball del servei de mobilitat. 
 
7. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció per cobrir un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu referit al punt 2 de la relació de fets, l’aspirant que li 
correspon realitzar la substitució de la funcionària municipal amb DNI 38085434X 
és la Sra. amb DNI 35078669N. En conseqüència, correspon contractar la Sra. 
amb DNI 35078669N com a Auxiliar Administrativa C2-16 amb 151 punts, des del 
dia 27 d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la funcionària municipal amb DNI 
38085434X, amb un contracte de treball temporal a temps parcial (510) al 70% de 
la jornada laboral (26 hores i 15 minuts), distribuïdes segons les necessitats del 
servei. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C2 (70%)    5.923,47€ 
Complement destí 16 (70%)   3.463,61€ 
Complement específic 151 p (70%)  6.123,45€ 
Total (70%)               15.510,53€ 

 
8. La situació explicada justifica la contractació de la Sra. amb DNI 35078669N, ja 
que es pot entendre compresa en el que s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 
interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories que es considerin 
prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 
1.292,54€ bruts mensuals de sou i d’aproximadament 420,72€ de Seguretat 
Social. No suposa cap increment del capítol I del Pressupost municipal vigent, atès 
que el cost es cobreix amb l’estalvi que es genera amb la baixa d’incapacitat 
temporal de la funcionària municipal amb DNI 38085434X. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que els Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat de l’Ajuntament 
són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat 



 

 

urgent i inajornable de substituir la baixa per incapacitat temporal d’una funcionària 
municipal és excepcional. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI 35078669N com a Auxiliar Administrativa C2-
16 amb 151 punts, des del dia 27 d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la 
funcionària municipal amb DNI 38085434X amb un contracte de treball temporal a 
temps parcial (510) al 70% de la jornada laboral (26 hores i 15 minuts), distribuïdes 
segons les necessitats del servei. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C2 (70%)    5.923,47€ 
Complement destí 16 (70%)   3.463,61€ 
Complement específic 151 p (70%)  6.123,45€ 
Total (70%)               15.510,53€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 1.292,54€ bruts 
mensuals de sou i d’aproximadament 420,72€ de Seguretat Social. No suposa cap 
increment del capítol I del Pressupost municipal vigent, atès que el cost es cobreix 
amb l’estalvi que es genera amb la baixa d’incapacitat temporal de la funcionària 
municipal amb DNI 38085434X. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu i per tant no pot ser objecte de cap recurs administratiu o 
jurisdiccional. 
Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació prèvia regulada 
a l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual 
es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar 
demanda davant dels tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del 
termini de dos mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 9 de novembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 35078669N com a Auxiliar 



 

 

Administrativa C2-16 amb 151 punts, des del dia 27 d’octubre de 2016 fins a la 
incorporació de la funcionària municipal amb DNI 38085434X, amb un contracte de 
treball temporal a temps parcial (510) al 70% de la jornada laboral (26 hores i 15 
minuts), distribuïdes segons les necessitats del servei, atès que és un cas 
excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i 
que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que els Serveis Viaris, Manteniment i Mobilitat de l’Ajuntament 
són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat 
urgent i inajornable de substituir la baixa per incapacitat temporal d’una funcionària 
municipal, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 35078669N com a Auxiliar Administrativa C2-16 amb 
151 punts, des del dia 27 d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la funcionària 
municipal amb DNI 38085434X, amb un contracte de treball temporal a temps parcial 
(510) al 70% de la jornada laboral (26 hores i 15 minuts), distribuïdes segons les 
necessitats del servei.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  7. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE DATA 

09.11.2016,  DE CONTRACTACIÓ D’UN CONSERGE PER A LES 
DEPENDÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS. (Exp. 529/2016-RH) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 9 de novembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000529/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. La cap de Serveis Socials informa que existeix la necessitat cobrir la substitució 
d’una treballadora municipal que està en situació d’IT i que ocupa el lloc de treball 
de Conserge, realitzant tasques de recepció i atenció al públic, presencial i 
telefònicament, per garantir el funcionament adequat del servei. 
 



 

 

2. El Sr. amb DNI 79290706T és el tercer aspirant de la llista del procés de 
selecció realitzat l’últim trimestre de l’any 2015 per cobrir el lloc de treball de la 
Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García Prieto, 
segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria de 
Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. L’informe de la cap de Servei de Serveis Socials posa de relleu que en els 
darrers anys els equips d’atenció social estan patint un nivell de pressió 
assistencial molt considerable, donat pel major nombre de persones en situació de 
necessitat econòmica i social, la major gravetat de les problemàtiques ateses i a la 
vegada per la restricció i disminució dels recursos públics per donar-hi resposta. 
Aquest context requereix esmerçar esforços i recursos per poder donar resposta a 
diferents necessitats presents en la ciutadania encarregades a aquest Servei i per 
garantir el funcionament adequat del mateix. Per aquest motiu procedeix declarar 
la necessitat de realitzar una contractació urgent i amb caràcter excepcional per 
cobrir el període de baixa per IT del lloc de treball de Conserge. 
 
7. La situació explicada en el fonament de dret anterior, justifica la contractació del 
Sr. amb DNI 79290706T, ja que es pot entendre compresa en el que s’estableix a 
l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories que es considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
8. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció per cobrir el lloc de treball 
de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzat 
l’últim trimestre de l’any 2015, l’aspirant que li correspon realitzar la substitució de 
la treballadora municipal amb DNI 77099112F és el Sr. amb DNI 79290706T 
(tercer aspirant amb major puntuació). En conseqüència, correspon contractar el 
Sr. amb DNI 79290706T com a Conserge E14 amb 139 punts, des del dia 14 
d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la treballadora municipal amb DNI 
77099112F que es troba en situació d’incapacitat temporal, amb un contracte de 



 

 

treball a temps parcial (510) de 62% de la jornada (23 hores i 15 minuts 
setmanals), distribuïdes segons les necessitats del servei. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base AP (62%)    4.808,37€ 
Complement destí 14 (62%)   2.674,05€ 
Complement específic 139 punts (62%)  5.725,94€ 
Total                13.208,36€ 

 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 
1.100,70€ bruts mensuals de sou i d’aproximadament 358,28€ de Seguretat 
Social. No suposa cap increment del capítol I del Pressupost municipal vigent, atès 
que el cost es cobreix amb l’estalvi que es produeix amb la baixa d’incapacitat 
temporal de la treballadora municipal amb DNI 77099112F. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que els Serveis Socials de l’Ajuntament són un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat urgent i inajornable 
de substituir la baixa per incapacitat temporal d’una treballadora municipal, és 
excepcional. 
 
Segon. Contractar el Sr. amb DNI 79290706T com a Conserge E14 amb 139 
punts, des del dia 14 d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la treballadora 
municipal amb DNI 77099112F que es troba en situació d’incapacitat temporal, 
amb un contracte de treball a temps parcial (510) de 62% de la jornada (23 hores i 
15 minuts setmanals), distribuïdes segons les necessitats del servei. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base AP (62%)    4.808,37€ 
Complement destí 14 (62%)   2.674,05€ 
Complement específic 139 punts (62%)  5.725,94€ 
Total                13.208,36€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 1.100,70€ bruts 
mensuals de sou i d’aproximadament 358,28€ de Seguretat Social. No suposa cap 
increment del capítol I del Pressupost municipal vigent atès que el cost es cobreix 
amb l’estalvi que es produeix amb la baixa d’incapacitat temporal de la treballadora 
municipal amb DNI 77099112F. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació als efectes de la seva 
convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs administratiu o 
jurisdiccional.  
Tanmateix, contra aquest acord, es podrà interposar la reclamació prèvia regulada 
a l'article 69 i ss. de la Llei de procediment laboral. 



 

 

Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o sala 
competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. 
En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci administratiu, el qual 
es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, es podrà interposar 
demanda davant dels tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del 
termini de dos mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè.  Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania, 
que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap 
discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva 
intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
procedeix convalidar el Decret de 9 de novembre de 2016 de la segona tinenta 
d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria 
García Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 79290706T com a Conserge 
E14 amb 139 punts, des del dia 14 d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la 
treballadora municipal amb DNI 77099112F, que es troba en situació d’incapacitat 
temporal, amb un contracte de treball a temps parcial (510) de 62% de la jornada (23 
hores i 15 minuts setmanals), atès que s’han de seguir realitzant les tasques de 
recepció i atenció al públic presencialment i telefònicament per garantir el 
funcionament adequat del servei i, per tant, és un cas excepcional per cobrir una 
necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i que afecta el 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i que la necessitat de substituir la treballadora municipal amb DNI 77099112F, 
és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 79290706T com a Conserge E14 amb 139 punts, des 
del dia 14 d’octubre de 2016 fins a la incorporació de la treballadora municipal amb 
DNI 77099112F, que es troba en situació d’incapacitat temporal, amb un contracte de 
treball a temps parcial (510) de 62% de la jornada (23 hores i 15 minuts setmanals).” 
 
 



 

 

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

 
 

  8. TRESORERIA. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
DATA 19.01.1992, SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I CAIXA PENEDÈS, AVUI BANC DE SABADELL. (Exp. 
613/2016-GES) 

 
Relació de fets 
 
1.- Amb data 19 de gener de 1992 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat Caixa 
d’Estalvis del Penedès van subscriure un Conveni per a la prestació per part de Caixa 
d’Estalvis del Penedès de les funcions d’entitat gestora en la recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.- Per al desenvolupament de les funcions recollides al Conveni per Caixa d’Estalvis 
del Penedès resulta imprescindible l’accés a dades de caràcter personal contingudes 
al fitxer ‘Rebuts’, que gestiona l’Ajuntament i que consta inscrit al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya. 
 
3.- L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, va suposar la introducció de previsions no 
contemplades en la normativa anterior referides a aquesta matèria, i que no s’havien 
contemplat al Conveni signat l’any 1992, i sense que cap de les parts hagi demanat la 
seva modificació o ampliació per contemplar-les. 
 
4.- L’Agència Catalana de Protecció de Dades, amb motiu de la denúncia formulada 
per un ciutadà en data 14 de juny de 2014, referent a la notificació d’un avís de 
pagament domiciliat de la Taxa d’escombraries domiciliàries de l’exercici 2014, on 
figuraven tots els dígits del compte de domiciliació, a més a més del logotip del Banc 
de Sabadell, va iniciar un procediment d’Informació Prèvia (IP 228/2014), notificat a 
l’Ajuntament en data 18 de març de 2015, per tal de que s’informés sobre cinc 
aspectes de la denúncia: 
 

a) Confirmació que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va enviar als veïns cartes 
amb el logotip de Banc de Sabadell amb tots els dígits del c/c on està 
domiciliat el rebut. 

b) Confirmació que les dades s’extreuen del fitxer Rebuts de l’Ajuntament. 
c) Indicació dels motius pels que a les cartes hi figuren tots els dígits del c/c de 

domiciliació. 
d) Intervenció de l’entitat Banc de Sabadell en la confecció dels avisos. 
e) Raons per la que figura el logo de Banc de Sabadell a les cartes. 

 
5.- Per escrit d’11 de maig de 2015 es va informar sobre els cinc punts que 
demanaven. 
 



 

 

6.- Per escrit de 29 de maig de 2015 (notificat el 8 de juny) l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades comunica l’inici i plec de càrrecs del procediment sancionador 
28/2015, per considerar que es pot haver produït una presumpta vulneració de la 
normativa de protecció de dades en el sentit que al Conveni subscrit amb Caixa 
d’Estalvis del Penedès al 1992 no hi figuren les previsions de l’article 12 de la LOPD, 
al considerar que, encara que no és una comunicació de dades prohibida per la Llei, 
es tracta de l’accés d’un tercer (Banc Sabadell) a les dades personals necessari per a 
la prestació d’un servei al responsable del tractament (l’Ajuntament). 
 
7.- Per escrit de 6 de novembre de 2015 (notificat l’11 del mateix mes) es resol 
l’expedient considerant la comissió d’una infracció lleu, havent-se de modificar el 
Conveni de 1992 en el sentit exposat al punt anterior. 
 
8.- Essent voluntat de l’Ajuntament i de Banc Sabadell incorporar al Conveni les 
necessàries adaptacions per actualitzar el contingut del Conveni a l’operativa de 
gestió de recaptació de tributs locals i altres ingressos que es ve mantenint amb 
l’Ajuntament per part de Banc Sabadell, així com a les previsions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’Informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de data 30 de 
novembre de 2016, els fonaments de dret i les conclusions del qual es transcriuen 
literalment: 
 

“Fonaments de dret 
 
1. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 
 
2. Article 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern a les entitats locals. 
 
3. Article 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
Conclusions 
 
A la vista del que s’ha exposat, s’informa que és procedent: 
 
1. Aprovar la modificació del Conveni de data 19 de gener de 1992, subscrit 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat de crèdit Caixa Penedès, 
avui Banc de Sabadell, segons el text de l’annex 1 que s’adjunta. 
 
2. Facultar l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú per a la signatura del conveni 
esmentat. 
 



 

 

3. Disposar la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen 
els arts. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat 
econòmica. 
 
4. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, segons l’annex 2 que s’adjunta.” 

 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació del Conveni de data 19 de gener de 1992, subscrit 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat de crèdit Caixa Penedès, avui 
Banc de Sabadell, segons el text de l’annex 1 que s’adjunta a la proposta. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú per a la signatura del conveni 
esmentat. 
 
TERCER. Disposar la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART.- Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, segons l’annex 2 que s’adjunta a la proposta.” 
 
 
 
ANNEX 1 
 

A D D E N D A 
 
Vilanova i la Geltrú, ...... de dos mil setze 
 
 

REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, amb NIF xxxxxxx 
 
I de l’altra JUDIT GONZALEZ MARCOS, amb NIF xxxxxxx 
 
 

INTERVENEN: 



 

 

 
La primera com a alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió ordinària de data ......... de 2016, en ús de les 
facultats atorgades en l’acord esmentat, assistida en aquest acte pel secretari general 
de la corporació, MARCEL·LÍ PONS I DUAT. 
 
La segona en nom i representació de Banco de Sabadell (en endavant, Banc 
Sabadell), amb NIF A08000143, en qualitat d’apoderada segons escriptura d’Elevació 
a públic d’acords socials de concessió de poders atorgada davant del notari de 
Sabadell senyor JAVIER MICÓ GINER, en data 16 d’abril de 2003, número 2369 de 
protocol. 
 
L’Ajuntament i Banc Sabadell seran denominats conjuntament les Parts. 
 

MANIFESTEN: 
 
I. Que amb data 19 de gener de 1992 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat de 
crèdit Caixa Penedès (en endavant, Caixa Penedès) van subscriure un conveni per a 
la gestió de determinats serveis afectes a la recaptació de tributs locals i altres 
ingressos (en endavant, el Conveni). 
 
II. Que amb data 14 de setembre de 2011 Caixa Penedès i tres entitats més van 
subscriure escriptura pública de segregació davant del notari de Madrid senyor 
Antonio Morenés Giles, amb el número de protocol 1.119. En virtut de la referida 
escriptura, les esmentades entitats van procedir a transmetre en bloc a Banco Mare 
Nostrum, SA, el conjunt d’elements patrimonials principals i accessoris que 
composaven el negoci financer de les caixes, entès en el sentit més ampli. 
  
III. Que amb data 31 de maig de 2013 Banco Mare Nostrum, SA, va procedir a la 
cessió a Banc Sabadell del seu negoci i oficines del territori de Catalunya i Aragó, 
subscrivint per a això en aquella data una escriptura de cessió parcial d’actius i 
passius de Banco Mare Nostrum, SA, a favor de Banc Sabadell, davant de la notària 
de Madrid senyora Ana López-Moniz Gallego. 
 
Que és voluntat de l’Ajuntament i Banc Sabadell incorporar al Conveni les 
necessàries adaptacions per actualitzar el contingut del Conveni a l’operativa de 
gestió de recaptació de tributs locals i altres ingressos que es ve mantenint amb 
l’Ajuntament per part de Banc Sabadell, així com a les previsions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
 
En virtut de tot això ambdues parts han acordat subscriure la present addenda al 
Conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES: 
 

PRIMER. Com a conseqüència de la cessió parcial d’actius i passius esmentada al 
manifest III anterior i la integració a Banc Sabadell del negoci de Caixa Penedès a 
Catalunya i Aragó al Grup Banc Sabadell, totes les referències a Caixa Penedès que 
conté el Conveni, s’entendran referides a Banc Sabadell. 



 

 

 
SEGON. Les funcions desenvolupades per Banc Sabadell que comportin la 
necessitat d’accedir a fitxers titularitat de l’Ajuntament, encara que no suposin 
comunicació de dades en el sentit indicat a l’article 11 de la LOPD, s’hauran d’ajustar 
a les previsions de l’article 12 i concordants de la mateixa LOPD, i al Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999.  
 
En aquest sentit les Parts acorden la incorporació d’un nou pacte Dotzè al Conveni, el 
qual quedarà redactat amb el tenor literal següent: 
 

“DOTZÈ.  Com a conseqüència de l’acordat en aquest conveni i amb la 
finalitat de dur a terme els esmentats serveis de gestió de la recaptació 
dels tributs, Banc Sabadell accedirà necessàriament, i per compte de 
l’Ajuntament, a dades de caràcter personal de tercers, persones físiques, 
que seran facilitades per l’Ajuntament. 
 
Pel que es refereix a aquest tractament de dades de caràcter personal, 
Banc Sabadell es compromet a: 
 
-  Utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i 

exclusivament per a complir amb les seves obligacions contractuals 
envers l’Ajuntament i conforme a les instruccions que del mateix hagi 
rebut. 

 
-  No comunicar les dades a altres persones, entitats o institucions, 

encara que pertanyin al mateix Grup Banc Sabadell, llevat per a complir 
amb les seves obligacions contractuals envers l’Ajuntament derivades 
d’aquest Conveni. 

 
-  Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries 

per assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades de 
caràcter personal a les quals tingui accés, així com adoptar en el futur 
les mesures de seguretat que siguin exigides per les lleis i reglaments 
destinades a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el 
tractament de dades personals. Especialment, Banc Sabadell es 
compromet a complir i, si escau, adoptar les mesures de seguretat 
definides pel RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol 
altra norma que la modifiqui o substitueixi, com de nivell MIG.  

 
Una vegada hagin finalitzat les relacions entre les Parts derivades del 
present Conveni, les dades de caràcter personal corresponents seran 
conservades degudament bloquejades durant el temps que permeti la 
normativa aplicable i una vegada transcorregut aquest seran destruïdes de 
la mateixa manera que qualsevol suport o documents en què consti alguna 
d'aquestes dades.” 

 



 

 

TERCER. Les Parts acorden modificar la redacció del pacte Tercer, apartat segon, el 
qual quedarà redactat amb el tenor literal següent: 

 
“2) Facilitar el següents mitjans mecànics i informàtics: 
 
-  Actualització de la base de dades dels cobraments d’un tribut.  
-  Possibilitat de consulta on-line mitjançant mòdem de les dades de 

padró i l’estat d’execució dels cobraments. 
-  Subministrament a l’Ajuntament a través del sistema de banca on-line 

de Banc Sabadell denominat BSOnline dels cobraments i de les noves 
domiciliacions. 

-  Gestió dels ingressos efectuats en les entitats col·laboradores i 
comprovació de les dades.” 

 
QUART. Les Parts acorden l’eliminació del següent text del pacte Quart, apartat 
segon: 
 

“La Caixa del Penedès facilitarà llistats a l’Ajuntament per domicilis 
tributaris i subjectes passius”  

 
CINQUÈ. Les Parts acorden la modificació del sistema de liquidació dels tributs 
recollit en l’apartat cinquè, punts 1 i 2 del Pacte Quart, el qual quedarà redactat amb 
el tenor literal següent: 
 

“Les dates de liquidació s’estableixen entre els dies 5 i 20 de cada mes o 
següent hàbil, en cas de festius. Quinzenalment, el setè dels dies hàbils 
posteriors a la data de liquidació, s’efectuarà el traspàs de la recaptació 
efectuada en la quinzena, al compte de l’Ajuntament. 
 
Amb la informació corresponent a la liquidació de cada quinzena, i dins 
dels 5 dies hàbils següents a la data de traspàs, Banc Sabadell facilitarà un 
fitxer informàtic amb el detall individualitzat de tots els tributs o gravàmens 
recaptats.” 
 

SISÈ. El Conveni es mantindrà vigent en tots els seus termes i condicions que no 
hagin estat expressament modificats en la present addenda. 
 
 
I en prova de conformitat i acceptació les Parts signen la present addenda, per 
duplicat, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament. 
 
Alcaldessa      Apoderada Banc de Sabadell 
 
 
 
Neus Lloveras Massana    Judit González Marcos 
 
 
 



 

 

ANNEX 2 
 
 
Descripció:  
 
MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 19 DE GENER DE 1992, SUBSCRIT 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I CAIXA PENEDÈS, AVUI BANC DE 
SABADELL 
 
Data:  
 
 
Signataris:  
 
BANC DE SABADELL  I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte:  
 
Actualitzar el contingut del Conveni a l’operativa de gestió de recaptació de tributs 
locals i altres ingressos que es ve mantenint amb l’Ajuntament per part de Banc 
Sabadell, així com a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
 
Drets i Obligacions: 
 
Banc Sabadell es compromet a: 
 
- Utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i 
exclusivament per a complir amb les seves obligacions contractuals envers 
l’Ajuntament i conforme a les instruccions que del mateix hagi rebut. 
 
- No comunicar les dades a altres persones, entitats o institucions, encara que 
pertanyin al mateix Grup Banc Sabadell, llevat per a complir amb les seves 
obligacions contractuals envers l’Ajuntament derivades d’aquest Conveni. 
 
- Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries per assegurar 
la confidencialitat, secret i integritat de les dades de caràcter personal a les quals 
tingui accés, així com adoptar en el futur les mesures de seguretat que siguin 
exigides per les lleis i reglaments destinades a preservar el secret, confidencialitat i 
integritat en el tractament de dades personals. Especialment, Banc Sabadell es 
compromet a complir i, si escau, adoptar les mesures de seguretat definides pel RD 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra norma que la modifiqui o substitueixi, com de nivell MIG.  
 
Una vegada hagin finalitzat les relacions entre les Parts derivades del present 
Conveni, les dades de caràcter personal corresponents seran conservades 
degudament bloquejades durant el temps que permeti la normativa aplicable i una 
vegada transcorregut aquest seran destruïdes de la mateixa manera que qualsevol 



 

 

suport o documents en què consti alguna d'aquestes dades. 
 
 
Les Parts acorden modificar la redacció del pacte Tercer, apartat segon, el qual 
quedarà redactat amb el tenor literal següent: 
 
“2) Facilitar el següents mitjans mecànics i informàtics: 
 
- Actualització de la base de dades dels cobraments d’un tribut. 
- Possibilitat de consulta on-line, mitjançant mòdem, de les dades de padró i l’estat 
d’execució dels cobraments. 
- Subministrament a l’Ajuntament, a través del sistema de banca on-line de Banc 
Sabadell denominat BSOnline, dels cobraments i de les noves domiciliacions. 
- Gestió dels ingressos efectuats en les entitats col·laboradores i comprovació de les 
dades.” 
 
Les Parts acorden l’eliminació del següent text del pacte Quart, apartat segon: 
 
“La Caixa del Penedès facilitarà llistats a l’Ajuntament per domicilis tributaris i 
subjectes passius”  
 
Les Parts acorden la modificació del sistema de liquidació dels tributs recollit en 
l’apartat cinquè, punts 1 i 2 del Pacte Quart, el qual quedarà redactat amb el tenor 
literal següent: 
 
“Les dates de liquidació s’estableixen entre els dies 5 i 20 de cada mes o següent 
hàbil, en cas de festius. Quinzenalment, el setè dels dies hàbils posteriors a la data 
de liquidació, s’efectuarà el traspàs de la recaptació efectuada en la quinzena, al 
compte de l’Ajuntament. 
 
Amb la informació corresponent a la liquidació de cada quinzena, i dins dels 5 dies 
hàbils següents a la data de traspàs, Banc Sabadell facilitarà un fitxer informàtic amb 
el detall individualitzat de tots els tributs o gravàmens recaptats.” 
 
Vigència: 
 Indefinida des de la seva aprovació. 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), PP (1) i Sra. Carmen Reina 
    (1) = 17 vots 
  Abstencions: CUP (5), C’s (1) i SOM VNG (2) = 8 vots 

 
 
   9. INTERVENCIÓ. RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

31/2016, RELATIVA A L’INCREMENT DE LA PARTIDA D’UNITAT 



 

 

ADMINISTRATIVA DE LA REGIDORIA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
CIUTADANA.  (Exp. 52/2016-INT) 

 
Relació de fets 
 
Vist que en data 17 d’octubre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret pel qual 
s’aprova l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 31/2016, 
amb relació a l’increment de la partida d’Unitat Administrativa de la Regidoria de 
Seguretat i Protecció Ciutadana. 
 
Vist que aquest Decret ha de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar el Decret de regidora delegada de data 17 d’octubre de 2016, que 
es transcriu a continuació: 
 
 

“Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000052/2016-INT 
 
 
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal 
presentada per la Regidoria d’Esports que figura a l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals (art. 172 i ss). 
 
2.- RD 500/1990 de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.- Bases d’execució del pressupost. 
 
4.- El Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de 
gestió i resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I 
PRIETO. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm.  31/2016, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 
40.000  euros, segons es detalla: 
 
Proposta de la modificació 
 
Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import 

33.3410.48101 Convenis i 
subvencions 
entitats 
esportives 

40.000 05.1301.22000 Seguretat  
Unitat 
administrativa 

40.000 

      
 Total . . . . .  40.000  Total  . . . . . . 40.000 

   
 

Segon.  El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
SEGON. Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies a efectes de 
suggeriments i reclamacions.  Si no se’n produïssin s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient i es publicarà un resum del Pressupost modificat en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (6), PSC (5), SOM VNG (2), PP (1) i Sra. Carmen 
      Reina (1) = 15 vots 
  Vots en contra: ERC = 4 vots 
  Abstencions:    CUP (5) i C’s (1) = 6 vots 
 
 

 
 10. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 

DE CRÈDITS D’ANYS ANTERIORS. (Exp. 64/2016-INT) 
 
Relació de fets 
 
Havent-se efectuat despeses que no tenien crèdit suficient en el corresponent 
Pressupost municipal, o que la documentació justificativa va arribar un cop tancat 
comptablement l’exercici pressupostari, i atès que les esmentades despeses resulten 
obligacions exigibles perquè s’ha efectuat la contraprestació per part del creditor, per 
la qual cosa es fa necessari reconèixer la despesa en el Pressupost actual. 
 
Fonaments de dret 
 

1. Reial decret legislatiu 2004, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 



 

 

2. Reial decret 500/90, de 20 d’abril. 
3. Bases d’execució. 
4. Vist l’Informe d’Intervenció. 

 
D’acord amb les facultats que reconeixen els Decrets d’Alcaldia 159/2015-SEC i 
191/2015-SEC, referents a la delegació general i específica d’atribucions de gestió i 
resolució dels assumptes de l’àrea, d’acord amb la seva definició funcional. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdits per deutes corresponents a 
exercicis anteriors que figuren a la relació adjunta, per un import total de 18.652,35 €. 
 
 
RELACIÓ DE CRÈDITS RECONEGUTS 2016 
 
 

PROVEÏDOR  IMPORT  
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 

BARNA PORTERS, S.L.           775,01 €  02.9200.2279907 
NEUMATICOS J. GARCIA, S.C.P.           900,48 €  52.1530.21401 
NEUMATICOS J. GARCIA, S.C.P.           158,01 €  52.1530.21401 
NEUMATICOS J. GARCIA, S.C.P.           627,36 €  52.1530.21401 
NEUMATICOS J. GARCIA, S.C.P.           665,81 €  52.1530.21401 
NEUMATICOS J. GARCIA, S.C.P.           989,20 €  52.1530.21401 
NEUMATICOS J. GARCIA, S.C.P.        1.229,21 €  52.1530.21401 
GAGE DATA, S.L.           307,50 €  20.9310.22000 
ASSOCIACIÓ LICEXBALLET        2.022,80 €  31.3340.2260901 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA RAPA        1.270,50 €  31.3340.2260901 
ARC GESTIÓ CULTURAL, S.L.           300,04 €  31.3340.2260902 
INPULSE S. COOP. AND.           363,00 €  31.3340.2260905 
INPULSE S. COOP. AND.           363,00 €  31.3340.2260905 
TRESSAT SEGURETAT           423,78 €  31.3340.2260908 
PUNTO Y CONTROL, S.A.        2.268,75 €  33.3420.2279900 
PUNTO Y CONTROL, S.A.        4.537,50 €  33.3420.2279900 
PUNTO Y CONTROL, S.A.           290,40 €  33.3420.2279900 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.           573,15 €  33.3420.2219900 
AMBIENS, S.L.           586,85 €  42.1700.21200 

      18.652,35 €   
  
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 



 

 

 
 

 
 11. COMPRES I SERVEIS GENERALS. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA 

DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 248/2016-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que el Ple Municipal de data 3 de desembre de 2012 va aprovar l’adjudicació del 
contracte del servei de neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, SA, per un període de 4 anys, amb possibilitat de prorrogar-lo any a any, fins 
a 2 anys més, per un import anual de 1.233.944,16 € més 21% d’IVA. 
 
II. Atès que en data 3 de gener de 2013 es va signar el contracte inicial entre les parts. 
 
III. Atès que en data 10 d’octubre de 2013, fent ús del dret previst a la clàusula 10.2. del 
Plec de Clàusules Administratives, es va formalitzar la modificació del contracte 
consistent en l’ampliació del servei en 8.100 hores/any, per a reforçar la neteja de les 
escoles municipals, ampliació que va ascendir a 12.512,82 € més 21% d’IVA i que va 
suposar que l’import anual del contracte fos de 1.355.456,98 € més 21% d’IVA. 
 
IV. Atès que en data 26 de febrer de 2015 es va formalitzar una nova modificació del 
contracte consistent en l’ampliació del servei en el sentit d’incorporar a l’objecte del 
contracte el servei de neteja del Centre Cívic Sant Joan, ampliació que va ascendir a 
8.577,17 € més 21% d’IVA i que va suposar que l’import anual del contracte fos de 
1.364.034,05 més 21% d’IVA. 
 
V. Vist l’informe del cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals, 
de data 21 de novembre de 2016, on informa de la satisfacció del servei envers 
l’execució del contracte durant els quatre primers anys, i es proposa la pròrroga del 
mateix per un any més (del 3 de gener de 2017 al 2 de gener de 2018). 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte pel període d’un any més (del 3 de gener de 2017 
al 2 de gener de 2018) per l’import anual de 1.364.034,05 més 21% d’IVA. 
 
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 02.9200.22700 (o equivalent) de 
l’exercici 2017 que s’habiliti a tal efecte. 



 

 

 
SEGON. Aprovar la minuta de la primera pròrroga del contracte, que s’adjunta com a 
Annex. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, 
amb domicili a Federico Salmón, 13, 28016 Madrid, i CIF A-08350621. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els documents 
que siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

 
ANNEX 

 
ADDENDA AL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNCIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
 

 
Exp. CSE/0412/RH 
 
A Vilanova i la Geltrú, __ de ___________ de 201_ 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord del Ple Municipal en 
sessió ordinària de data __ de __________ de 2016, i en ús de les facultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’alcaldessa-presidenta NEUS LLOVERAS 
MASSANA, assistida en aquest acte pel Secretari General de la Corporació 
MARCEL·LÍ PONS DUAT. En endavant, l’AJUNTAMENT. 
 
D’altra part, SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, amb CIF A-08350621 i 
domicili al carrer Federico Salmón, 13, 28016 Madrid, i en el seu nom i representació 
el Sr. M.J.C., major d’edat i amb NIF xxxxxxxx. En endavant, el CONTRACTISTA. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats pel contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I. El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2012, va aprovar 
l’expedient de contractació, el plec de clàusules economicoadministratives particulars 
i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de neteja de les 
dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per un import 
anual de licitació d’1.240.000,00 € (IVA a part). Així mateix, va aprovar publicar 



 

 

l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i concordants del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. 
 
II. D’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 53 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple 
Municipal, en sessió ordinària de data 3 de desembre de 2012, va acordar adjudicar el 
contracte del servei de neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb les condicions que s’assenyalen en el plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques, per un import anual 
d’1.233.944,16 € més IVA. 
 
III. En data 3 de gener de 2013 es va signar el contracte inicial entre les parts. 
 
IV. Atès que en data 10 d’octubre de 2013, fent ús del dret previst a la clàusula 10.2. del 
Plec de Clàusules Administratives, es va formalitzar la modificació del contracte 
consistent en l’ampliació del servei en 8.100 hores/any, per a reforçar la neteja de les 
escoles municipals, ampliació que va ascendir a 12.512,82 € més 21% d’IVA i que va 
suposar que l’import anual del contracte fos de 1.355.456,98 € més 21% d’IVA. 
 
V. Atès que en data 26 de febrer de 2015 es va formalitzar una nova modificació del 
contracte consistent en l’ampliació del servei en el sentit d’incorporar a l’objecte del 
contracte el servei de neteja del Centre Cívic Sant Joan, ampliació que va ascendir a 
8.577,17 € més 21% d’IVA i que va suposar que l’import anual del contracte fos 
d’1.364.034,05 més 21% d’IVA. 
 
VI. Vist l’informe del cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals, 
de data 21 de novembre de 2016, on informa de la satisfacció del servei envers 
l’execució del contracte durant els quatre primers anys, i es proposa la pròrroga del 
mateix per un any més (del 3 de gener de 2017 al 2 de gener de 2018). 
 
Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 156 del TRLCSP aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l’article 71 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, les parts contractants procedeixen a atorgar la present 
pròrroga del contracte de serveis en base a les següents: 
 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Les parts PRORROGUEN el contracte del servei de neteja de les 
dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, pel període d’un any 
més, del 3 de gener de 2017 al 2 de gener de 2018, per un import anual d’1.364.034,05 
€ (UN MILIÓ TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS), més 21% d’IVA. 
 



 

 

Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta 
de clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es 
vegin expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a 
l’encapçalament. 
 
El secretari general     L’alcaldessa 
Marcel·lí Pons Duat     Neus Lloveras Massana 
 
 
Per part de SERVICIOS ESPECIALES 
DE LIMPIEZA, SA 
M.J.C. 
 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), ERC (4), i Sra. Carmen Reina (1)  
      = 16 vots 
  Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
  Abstencions:    C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,  
OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 

 

 
 12. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. RATIFICAR EL 

DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
L’ASSOCIACIÓ DE COMERÇ PER A L’ANY 2016 I APROVACIÓ DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA PER ACORD DE PLE DE 15.02.2016. (Exp. 123/2016-DES)  

 

Relació de fets 
 
1.  Atès que amb data 22 de novembre l'Alcaldessa va dictar el Decret següent: 
 

“Relació de fets 
 
1. L’Associació Tot Comerç (Viu Comerç) elabora anualment un programa extens 
d’activitats de dinamització comercial amb l’objectiu de contribuir a la promoció 
comercial urbana que posa a l’abast de la ciutadania productes i serveis variats i de 
qualitat que venen els seus associats. 

2.  Atès que aquesta associació representa a un nombre important de comerços i 
establiments de la nostra ciutat que ofereixen, en conjunt, una oferta comercial en la 



 

 

que destaca la proximitat, la relació amb el client i l’arrelament al municipi. 

3.  Atès que el Ple de la Corporació va aprovar en el pressupost de 2016 una subvenció 
nominativa de set mil euros (7.000 euros). 
 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

II. 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. 

III.  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la despesa a nom de l’ASSOCIACIO COMERCIAL VIU COMERÇ, 
amb número de NIF G6225507-0, per import de SET MIL EUROS (7.000 €), en 
concepte de subvenció nominativa atorgada pel Ple al pressupost 2016. Aquesta 
quantitat anirà  a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.4320.48203. 
 
SEGON. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de subvenció. 
 

a) Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de mesures 
alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la comunitat per a aquelles 
persones sancionades des de l’Ajuntament, o bé per aquells joves i adults que els 
han imposat penes de prestacions en benefici de la comunitat des de l’àmbit judicial. 

b) Aquesta col·laboració té el seu marc d’actuació en l’Acord de Ple de data 8/5/06 
sobre “substitució del pagament de les sancions previstes als infractors de les 
ordenances municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels 
danys i perjudicis creats al patrimoni municipal per mesures educatives i/o en 
benefici de la comunitat”. 

c)  Utilitzar la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat seguint el Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovat per 
Ple el 19 de gener de 2009, que en l’article 25.1 estableix: ”L’Ajuntament ha de 
fomentar la normalització de l’ús del català en la publicitat que faci a la via pública i 
en les activitats laborals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives 
i lúdiques i de qualsevol altra mena d’àmbit municipal”. 

d) L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el 
qual es recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i 
estimular l’ús d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus 
convenis de   col·laboració. 

e) Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

 
TERCER. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels presents 
acords. 
 



 

 

QUART. Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
(BDNS). 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari." 

 

2. Atès que l'Associació Tot Comerç ha presentat el Pla d'Actuació que consta a 
l'annex del conveni objecte d'aquesta proposta. 

 
3. Atès que el Ple de la Corporació de data 25 de febrer de 2016 va aprovar els 
Pressupostos Municipals de 2016 i les Bases d'Execució del pressupost municipal 
per a l'any 2016 i, concretament: 
− la partida 10.4320.48203 Associació "Tot Comerç" amb un import de 7.000 € del 

pressupost municipal 
− i la base d'execució 15 relativa a les subvencions 
 
4. Atès que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona estableix per a la 
subvenció "Comerç: suport en la gestió de la dinamització en un centre comercial 
urbà" l'obligatorietat "d'un conveni de col·laboració entre l'ens sol·licitant i l'associació 
de comerciants per tal de formalitzar la col·laboració públicoprivada objecte d'aquest 
suport" i que aquesta concessió ha estat concedida a l'Ajuntament per la Junta de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona de data 28 d'abril de 2016 i que l'esmentat 
conveni es troba a l'annex d'aquesta proposta. 
 
5. Vist l'informe tècnic que es transcriu a continuació: 

 
"Exposició de motius 
 
Proposta de conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Tot Comerç 
(Viu Comerç) regulador de la subvenció atorgada per Acord de Ple de data 15 de febrer 
de 2016, en el que es va aprovar el Pressupost municipal 2016 i llurs bases d’execució, 
contemplada en el Capítol 2, aplicació 10.4320.48203. 
 
Informe tècnic 
 
La dinamització del comerç a la nostra ciutat és un element necessari per a la bona marxa 
de l’economia local. El sector serveis, amb la participació dels agents comercials, és un 
sector d’activitat de gran pes econòmic, per tant, l’impuls que se li atorgui des dels propis 
agents i també des de l’administració, esdevé un factor clau. 
 
Amb aquesta dinamització també es cerca exercir un lideratge comercial que consolidi 
Vilanova i la Geltrú com a capital comercial de la comarca i del territori geogràfic 
d’influència, i potenciar a la vegada un model de comerç basat en la proximitat, la qualitat i 
l’esmerada atenció al client. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Tot Comerç i, coincidint amb 
aquesta visió i eixos estratègics d’intervenció comercial, tenen la voluntat d’establir un 
conveni de col·laboració per a aquest any que reguli el seu marc relacional i la subvenció 
econòmica de 7.000 euros atorgada a l’entitat Associació Tot Comerç. 



 

 

 
Fonaments jurídics 
 
- Base 15 de les Bases d'execució del Pressupost aprovades el 25 de febrer de 2016. 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tant, emetem el nostre informe favorable a l’aprovació de l’esmentat conveni." 

 
6. Vist l'informe de fiscalització favorable. 
 

Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Vist allò que disposa el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Vist allò que disposa l'Ordenança municipal general reguladora de la concessió de 
subvencions, aprovada pel Ple de la Corporació el 6 de maig de 2013 i la 
Convocatòria de subvencions 2016, aprovada per la Junta de Govern Local el dia 12 
d'abril de 2016. 

Vist allò que disposa la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

Vist allò que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern a les entitats locals. 

Vist allò que disposa la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, que modifica la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i procediment administratiu de les AAPP de Catalunya. 

Vist allò que disposen les Bases d'Execució del Pressupost Municipal, aprovades en 
data 25 de febrer de 2016. 

Acord de Ple de la Corporació de data 13 de desembre de 2004, en el qual es recull 
la voluntat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l'ús de 
productes de comerç just i solidari. 

D’acord amb les facultats que es reconeixen, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 

ACORD 
 

“PRIMER.  Ratificar la resolució del Decret de l'Alcaldessa de data 22 de novembre 
de 2016, relatiu a l'aprovació de la despesa a nom de l'Associació Comercial Viu 
Comerc, amb CIF G6225507-0, per import de SET MIL EUROS (7.000 €), en 
concepte de subvenció nominativa atorgada pel Ple al pressupost 2016. Aquesta 
quantitat anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.4320.48203 i a l'aprovació de 
les condicions generals que regeixen la relació entre l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de subvenció. 
 



 

 

SEGON. Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Associació 
Tot Comerç, que regula la subvenció atorgada per acord del Ple de la Corporació de 
data 19 de desembre de 2016 i que es troba a l'annex d'aquesta proposta. 
 
TERCER. Facultar l'alcaldessa i el regidor adjunt de Promoció Econòmica per a la 
signatura de la documentació que estigui relacionada amb l'objecte d'aquesta 
proposta. 
 
QUART. Publicar aquesta resolució a la "Base de datos nacional de Subvenciones",  
als butlletins oficials de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i 
s’haurà d’integrar dins el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Aprovar l'anunci que cal publicar d'acord amb el punt anterior: 

"ANUNCI 

De conformitat amb allò que disposen l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i del procediment administratiu comú; l’article 8 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre (LRJPAC) i l’article 48 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic (LRJSP), es procedeix a la publicació del conveni següent: 

MODEL FITXA-EXTRACTE 

Descripció: 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ TOT 
COMERÇ regulador de la subvenció atorgada per acord de Ple de data 15 de febrer de 
2016 

Data: (data de signatura) 

Signataris: 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Neus Lloveras i Massana (alcaldessa), David Montes 
Muñoz (regidor adjunt de Promoció Econòmica) i Marcel·lí Pons Duat (secretari) 

Associació comercial Tot Comerç:  Montserrat Andreu i Domingo (presidenta) 

Objecte: 

Viu Comerç es compromet a organitzar i portar a terme al llarg de l’any el Pla de 
dinamització comercial que s'adjunta com a annex a aquest conveni. 

Les activitats incloses en el Pla es desenvoluparan directament o indirecta per Viu 
Comerç, que serà l’entitat responsable del seu funcionament. En tot cas, la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Projecció Exterior vehicularà la seva col·laboració a través 
del present conveni. 

El present conveni resta subjecte a les bases aprovades pel Ple de la Corporació de 
data 6 de maig de 2013 i a la legislació reguladora de les subvencions destinades a 
entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú. 

Drets i obligacions: 

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

Per part de l’Ajuntament: 



 

 

Efectuar una aportació de set mil euros (7.000€) amb càrrec a la partida pressupostària 
10.4320.48203 i de conformitat amb les Bases d’execució del Pressupost municipal 
2016 aprovat pel Ple en data 15 de febrer de 2016. 

Aquesta quantitat és el total absolut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta a 
Tot Comerç per a l’any 2016, per tant, el present conveni concreta que la subvenció 
atorgada es destinarà a col·laborar econòmicament en la despesa de contractació, per 
part de l’Associació Tot Comerç, de personal encarregat de la gestió i de la definició de 
les actuacions de promoció i dinamització de les activitats que es desenvolupen en el 
marc del Projecte anual de dinamització comercial local. 

Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni, haurà de ser assumida dins de la quantitat global atorgada. 

L’Ajuntament atendrà, en la mesura de les seves possibilitats, les demandes en la 
infraestructura que li siguin presentades per Viu Comerç, per executar les accions de 
dinamització i sempre segons els terminis de sol·licitud establerts en el present  
conveni. 

Per part de Viu Comerç: 

Desenvolupar un programa d’accions i activitats previstes en el projecte presentat a 
l’Ajuntament durant l’any 2016 i que s’adjunta en annex al present conveni. 

Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva intervenció, així com 
comunicar periòdicament les seves activitats. 

Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Tenir arxivats i, a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius  
de les obligacions referides. 

Complementar la fitxa de memòria de les activitats realitzades i aportar els justificants 
de les despeses, d’acord amb el que es recull en la normativa que regula aquest 
procediment. 

Fer constar de forma específica, en tota la difusió de les activitats realitzades, la 
col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú”, conjuntament amb el seu logotip. 

Justificar les despeses de conformitat amb el que estableix la legislació reguladora de 
les subvencions i l’ordenança municipal reguladora de les subvencions. 

Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura municipal o ús de places 
o carrers, ho sol·licitarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes. 

Per a poder fer efectiva l’aportació consignada anteriorment, Viu Comerç haurà d’estar 
al corrent de qualsevol deute contret amb l’Ajuntament. 

Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i d’acord 
amb la normativa que regula el present conveni. 

Viu Comerç estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons l’acord de Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes de comerç just i solidari i incloure aquests paràmetres en tots els 
seus convenis de col·laboració. 



 

 

Tot comerç es compromet a treballar per sensibilitzar els seus associats en la 
necessitat de promoure i posar en valor la responsabilitat social. 

Vigència: 

El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2016, essent susceptible de pròrroga 
o renovació per acord exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 

Es fa constar expressament que els convenis es publicaran al web del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i al Portal de Transparència 
municipal. 

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

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

 

SISÈ. Notificar aquest acord als interessats.” 

 

ANNEX 

 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

I L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ  

regulador de la subvenció atorgada per acord de Ple de 15 de febrer de 2016 
 

 
 

D’una part, la II·lustríssima senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació d’aquest i en companyia del 
senyor David Montes Muñoz, regidor adjunt de Promoció Econòmica, i assistida pel 
senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari d’aquesta Corporació, facultats per a aquest 
acte per acord del Ple de la Corporació de data 19 de desembre de 2016. 

 



 

 

I d’altra part, la senyora Montserrat Andreu i Domingo, en qualitat de presidenta de 
l’Associació Tot Comerç (en endavant Viu Comerç), amb CIF número G62255070, 
inscrita al Registre d’Associacions (Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya) amb el núm. 23737-J/1 i al Registre municipal d’entitats de Vilanova i la 
Geltrú amb el núm. 95, degudament autoritzada per a aquest acte. 

 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que la dinamització del comerç a Vilanova i la Geltrú és un element clau per a la 
bona marxa de l’economia de la ciutat i que en aquesta intervenen els agents 
comercials i l’administració local. 

 Que amb aquesta dinamització es cerca exercir un lideratge comercial de la ciutat 
sobre el territori d’influència. 

 Que aquest lideratge territorial afavoreix la presència de potencials compradors a 
la ciutat que activen diversos sectors de l’economia local. 

 Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té, com a una de les principals 
premisses la qualitat, la proximitat i l’atenció al client. 

 

II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Viu Comerç, coincidint amb aquests 
paràmetres, tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració que contempli 
el desenvolupament d’activitats dinamitzadores comercials durant l’any 2016. 

 
III. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 

del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la 
seva vitalitat, i que tenen interès en desenvolupar, a través del present conveni, 
un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i participació real de 
la ciutadania i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més 
justa, ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 

 

Per tot això, subscriuen aquest conveni d’acord amb les clàusules que es contenen 
en els següents 

P A C T E S 
1.  OBJECTE DEL CONVENI 
 
Viu Comerç es compromet a organitzar i portar a terme al llarg de l’any el Pla de 
dinamització comercial que s'adjunta com a annex a aquest conveni. 

Les activitats incloses en el Pla es desenvoluparan directament o indirecta per Viu 
Comerç, que serà l’entitat responsable del seu funcionament. En tot cas, la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Projecció Exterior vehicularà la seva col·laboració a través 
del present conveni. 



 

 

El present conveni resta subjecte a les bases aprovades pel Ple de la Corporació de 
data 6 de maig de 2013 i a la legislació reguladora de les subvencions destinades a 
entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú. 

 

2.  COMPROMISOS 
 

Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 

Per part de l’Ajuntament: 
 
• Efectuar una aportació de set mil euros (7.000€) amb càrrec a la partida 

pressupostària 10.4320.48203 i de conformitat amb les Bases d’execució del 
Pressupost municipal 2016, aprovat pel Ple en data 15 de febrer de 2016. 

• Aquesta quantitat és el total absolut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
aporta a Tot Comerç per a l’any 2016, per tant, el present conveni concreta que la 
subvenció atorgada es destinarà a col·laborar econòmicament en la despesa de 
contractació, per part de l’Associació Tot Comerç, de personal encarregat de la 
gestió i de la definició de les actuacions de promoció i dinamització de les 
activitats que es desenvolupen en el marc del Projecte anual de dinamització 
comercial local. 

• Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni, haurà de ser assumida dins de la quantitat global atorgada. 

• L’Ajuntament atendrà, en la mesura de les seves possibilitats, les demandes en la 
infraestructura que li siguin presentades per Viu Comerç, per executar les accions 
de dinamització i sempre segons els terminis de sol·licitud establerts en el present  
conveni. 

 
Per part de Viu Comerç: 
 
• Desenvolupar un programa d’accions i activitats previstes en el projecte presentat 

a l’Ajuntament durant l’any 2016 i que s’adjunta en annex al present conveni. 

• Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i, a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva intervenció, així com 
comunicar periòdicament les seves activitats. 

• Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

• Tenir arxivats, i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals 
justificatius  de les obligacions referides. 

• Complementar la fitxa de memòria de les activitats realitzades i aportar els 
justificants de les despeses d’acord amb el que es recull en la normativa que 
regula aquest procediment. 



 

 

• Fer constar de forma específica, en tota la difusió de les activitats 
realitzades, la col·laboració de l’Ajuntament amb el text següent: “amb el suport 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, conjuntament amb el seu logotip. 

• Justificar les despeses, de conformitat amb el que estableix la legislació 
reguladora de les subvencions i l’Ordenança municipal reguladora de les 
subvencions. 

• Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura municipal o ús de 
places o carrers, ho sol·licitarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un 
mes. 

• Per a poder fer efectiva l’aportació consignada anteriorment, Viu Comerç haurà 
d’estar al corrent de qualsevol deute contret amb l’Ajuntament. 

• Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d’acord amb la normativa que regula el present conveni. 

• Viu Comerç estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons l’acord de 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el 
qual es recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i 
estimular l’ús d’aquests productes de comerç just i solidari i incloure aquests 
paràmetres en tots els seus convenis de col·laboració. 

• Tot Comerç es compromet a treballar per sensibilitzar els seus associats en la 
necessitat de promoure i posar en valor la responsabilitat social. 

 
3.  VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2016, essent susceptible de 
pròrroga o de renovació per acord exprés dels òrgans competents d’ambdues parts. 

 

4.  MODIFICACIONS  DEL CONVENI 
 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues parts.  

Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 

 
5.  INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que sorgeixi a propòsit 
del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada, formuli 
una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 

6.  CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 



 

 

 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució, d’acord amb el pacte cinquè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius. 
 

7.  MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

Els pactes integrants d’aquest instrument, justament amb la Normativa general 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

 

Sobre el Règim jurídic general del conveni: 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, i resta subjecte a la Llei 38/2003, general 
de subvencions, al seu Reglament, al Decret 179/1995, que aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a l’Ordenança general 
reguladora de les subvencions. 

 

8.  COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni. Haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l’aplicació dels 
recursos aportats per l’Ajuntament, i estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 

- El regidor adjunt de Promoció Econòmica o persona en qui delegui. 
- Un/a representant de la Regidoria de Promoció Econòmica i Projecció Exterior. 
- Dos representants de l’Associació Tot Comerç. 
 

La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l’efecte i, almenys, dues  
vegades l’any. 

L’Associació Tot Comerç nomenarà un únic interlocutor en tots aquells assumptes de 
coordinació que s’hagin de tractar en l’organització de les seves activitats. 

 

9.  JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 



 

 

 

10.  RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront a tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’entitat 
executora material de les actuacions. 

 

I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 

 

Vilanova i la Geltrú, ..... de .......................... de 2016 

 

L’alcaldessa de l’Ajuntament                              La presidenta de l'Associació 
        Tot Comerç 
 
Neus Lloveras i Massana                                    Montserrat Andreu i Domingo 

 

El regidor adjunt de Promoció Econòmica          El secretari de l'Ajuntament 

 

David Montes i Muñoz                                         Marcel·lí Pons i Duat 

 
 
ANNEX al conveni 

 

Memòria de les activitats a realitzar durant l’any 2016 i 
Indicadors de seguiment (Programa anual d’actuacions de 
l’associació) 
______________________________________________________ 
 

 

1.  Actuacions de captació i fidelització de la clientela 
 

APARCAMENTS ACCESIBLES 
 
Descripció de l’actuació: Des de l’associació col·laborem amb l’Ajuntament de 
Vilanova en el “Pla de Pacificació del trànsit”, que té com a objectiu fomentar i 
potenciar l’educació vial dels ciutadans, per tal, entre d’altres, d’afavorir l’accés al 
centre de la ciutat a peu i deixant el cotxe als pàrquings soterranis al voltant del 
centre de la ciutat. 



 

 

D’altra banda constatem la dificultat d’accedir amb cotxe al centre comercial urbà, 
tant dels consumidors locals com dels visitants, i a través d’aquesta campanya 
facilitem l’aparcament als clients. 

Objectius: Des de Viu Comerç col·laborem amb VNG Aparcaments, l’empresa 
municipal que gestiona els aparcaments públics de la ciutat, en la impressió i disseny 
dels tiquets de pàrquing i la seva promoció i distribució, de tal forma que anualment 
podem subministrar tiquets d’aparcaments gratuïts per als clients dels nostres 
associats, incentivant la compra als establiments associats. 

Data i Durada: Durant tot l’any 2016. 

Indicadors de seguiment: Seguiment de la demanda de tiquets d’aparcament per 
part dels establiments associats, i recompte dels tiquets que s’han fet servir als 
caixers dels aparcaments. 

Resultat esperat: Increment de l’ús dels aparcaments soterrats a prop del centre 
urbà, facilitant l’accés als visitants al centre comercial urbà. 
 
 
IMPLANTACIÓ TARGETA CIUTAT 
 
Descripció de l’actuació: Implantació d’una targeta de fidelització per al comerç 
associatiu a Vilanova i la Geltrú. L’any passat es van fer uns primers contactes. 
Enguany busquem la implicació d’altres agents de la ciutat. 

Objectius: Fidelitzar els clients que compren al comerç associat, afegir valor a les 
compres efectuades i incrementar el numero d’associats. 

Data i Durada: Tot l’any 2016. 

Indicadors de seguiment: Numero de targetes subministrades als clients. 

Resultat esperat: Primer tancar acords amb agents econòmics de la ciutat per poder 
implantar el sistema de fidelització. Retenir i incrementar el numero de clients entre 
els establiments associats, i que ens serveixi d’eina de captació de nous associats. 
 
 
PROMOCIÓ COMERÇ A FIRES 
 
Descripció de l’actuació: Conjuntament amb l’Ajuntament i altres agents econòmics 
de la ciutat, com l’Estació Nàutica i el Gremi de Restauració. Viu Comerç participa de 
forma activa en la promoció del seu comerç associat i de l’oferta comercial de la 
ciutat. Les Fires a les quals assistirem són: Saló de Turisme de Barcelona, Fira de 
Sant Isidre de Solsona, Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, Fira ExpoBages de 
Manresa i Fira d’Igualada. 

Objectius: Promocionar el centre comercial urbà de Vilanova i la Geltrú i els seus 
valors. Amb la recent inauguració de la C15, fa un any, el comerç de Vilanova té una 
nova oportunitat per incrementar el número de compradors provinents del Penedès, 
Anoia i Bages. Amb aquestes accions es pretén donar a conèixer l’oferta comercial 
de Vilanova. 

Data i Durada: Abril, maig i juny 2016. 



 

 

Indicadors de seguiment: Enquestes amb els associats sobre l’increment 
d’afluència de clients d’aquests territoris. Seguiment dels regals promocionals que 
fem a les Fires. 

Resultat esperat: Incrementar visitants compradors de les àrees d’influència de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
 
2.  Actuacions de captació i fidelització d’operadors comercials 
 

ESPAIS VIUS 
 
Descripció de l’actuació: Crear línia de dinamització per incentivar determinades 
àrees comercials de la ciutat, ja sigui a través de la promoció de micro campanyes de 
dinamització amb un col·lectiu d’establiments associats, com l’adequació d’espais 
malmesos en els eixos comercials. Així mateix, promoure l’animació comercial al 
carrer amb accions com són Espais Vius amb Música, on grups de músics toquen en 
directe pels principals carrers comercials de la ciutat. 

Objectius: Promoure actuacions que permetin augmentar l’atractivitat dels diferents 
eixos comercials de la ciutat.  Dinamitzar el centre comercial de la ciutat fent més 
agradable l’entorn. 

Data i Durada: Tot l’any 2016. 

Indicadors de seguiment: Numero d’associats participants a la campanya. 

Resultat esperat: Dinamitzacions puntuals i afavorir la realització de promocions 
individuals dels diferents associats. 

 
 
3. Campanyes de promoció 
 
CONCURS APARADORS BUSCA L’ANOMALIA 
 

Descripció de l’actuació: Campanya en col·laboració amb la FAC (Federació 
d’Associacions de Carnaval de Vilanova i la Geltrú). Promou la implicació del comerç 
en una de les festes més importants de la ciutat mitjançant la participació en un 
concurs d’aparadors. Provoca una circulació dels clients pels aparadors dels nostres 
associats, ja que el concurs consisteix en trobar una l’anomalia a cada aparador. 

Objectius: Promoure un circuit real de visitants al comerços participants, guanyant 
en notorietat i coneixement. 

Data i Durada: Febrer 2016. 

Indicadors de seguiment: Participació dels establiments a la campanya i del públic 
potencial que participa en el recorregut. 



 

 

Resultat esperat: Reforçar el coneixement dels establiments associats i implicar-nos 
amb el territori col·laborant en un dels majors esdeveniments de la ciutat, com és el 
Carnaval. 
 
 
FIRES FORA ESTOCS 
 
Descripció de l’actuació: Dues edicions al final del període de rebaixes d’estiu i 
d’hivern, és una activitat intrínseca a l’activitat comercial. Fira organitzada a la Plaça 
de la Vila amb la finalitat de vendre l’estoc sobrant de temporada. Des de l’associació 
s’organitza, gestiona i controla tota la activitat del recinte firal, i de  la mateixa manera 
estableix un pla de comunicació i promoció de la Fira, tant a la ciutat com a les 
poblacions dintre del radi d’influència comercial. 

Objectius: Vendre l’estoc de temporada un cop finalitzat el període de Rebaixes. 
Augmentar la presència del sector a la ciutat. Apropar el comerç al públic i donar a 
conèixer l’oferta comercial als clients i visitants, potenciant la imatge de centre 
comercial urbà. 

Data i Durada: Febrer 2016 i agost 2016. 

Indicadors de seguiment: Públic assistent a les dues fires, nivell d’expositors i 
vendes mitjançant enquestes de satisfacció. 

Resultat esperat:  Liquidació de l’estoc de temporada dels diferents associats amb 
un retorn econòmic individual directe. Generar notorietat de marca al comerç de la 
ciutat. 

 
 
CAMPANYA SANT JORDI. EL COMERÇ DE SEMPRE 
 
Descripció de l’actuació: La campanya consisteix en una col·lecció de punts de 
llibre amb la temàtica del comerç antic de Vilanova. S’editen tres punts de llibre 
diferents a cada edició, amb fotografies antigues del comerç de la ciutat. Com a 
mínim s’ha de comprar a tres establiments diferents per tenir la col·lecció. 

Objectius: Obsequiar la fidelitat dels clientes dels nostres comerços en unes dates 
tan senyalades, i a la vegada fomentar la circulació de clients potencials entre els 
comerços associats. Reforçar marca del comerç associat. 

Data i Durada: Abril 2016. 

 

Indicadors de seguiment: Punts de llibre repartits i entregats als clients. 

Resultat esperat: Generar notorietat de marca al comerç de la ciutat. 
 
 
VILANOVA SHOPPING NIGHT 
 
Descripció de l’actuació: El projecte pretén oferir una nova forma de relacionar-se 
diferent entre el client i el comerç. A l’obertura de les botigues des de les 21h fins a 



 

 

les 00h amb importants descomptes s’afegeixen tot un seguit d’activitats que van a 
fer d’aquella nit una vetllada molt atractiva. Grups de música en directe a les diferents 
places del centre, actuacions de balls, globus gegants, photocall, maniquins vivents o 
assessoria d’imatge són els atractius per passejar aquella nit pel centre de Vilanova, 
sense oblidar que les botigues disposaran de tiquets d’aparcament gratuïts de fins a 
una hora. Aquest any introduirem dins d’aquesta jornada una nova acció: el 
Passaport de shopping de Viu Comerç. 

Objectius: Refermar l’atractiu de Vilanova com a ciutat de compres amb aquesta 
innovadora acció, i atraure compradors de les comarques veïnes. El projecte pretén 
oferir una nova forma de relacionar-se diferent entre el client i el comerç. 

Data i Durada: Juny 2016. 

Indicadors de seguiment: Nivell de participació dels establiments i clients 
potencials. Enquesta de satisfacció. Afluència de públic a la campanya. 

Resultat esperat: Augmentar grau de coneixement del comerç associat de la ciutat 
amb campanyes de notorietat. Crear un nou format de venda i promoció. 
 
 
ACCIÓ D’ESTIU 
 
Descripció de l’actuació: S’engloba dins del pla estratègic de l’associació per 
posicionar al comerç de Vilanova com un centre comercial a cel obert de referència. 

És una acció que posarà de relleu dos dels trets diferencials de la nostra ciutat: el 
comerç i la vocació turística. Els últims anys s’han portat a terme “El Mercat del 
Turista”, que es va realitzar en un entorn privilegiat dins d’un del càmpings de més 
capacitat de Catalunya. L’ambient de compra és totalment diferent a l’habitual: posta 
de sol, ambient Chill Out, DJ, alhora que compra en les parades que tindran les 
botigues associades. Tot això acompanyat diferents desfilades de moda o 
degustacions de productes d'alimentació. Enguany busquem noves fórmules de 
promoció. 

Objectius: Promocionar els establiments associats entre un públic diferent a 
l’habitual, els visitants d’estiu de la ciutat. Arribar al públic estranger que passa les 
seves vacances a la nostra població. Potenciar les Rebaixes d’estiu, un cop ja han 
passat les primeres setmanes. 

Data i Durada: Juliol de 2016. 

Indicadors de seguiment: Afluència de públic. Nivell satisfacció associat i vendes. 

Resultat esperat: Promoció de les botigues participants, incrementar vendes. 
 
FIRA DE NOVEMBRE 
 
Descripció de l’actuació: És la fira multi sectorial per excel·lència de la ciutat. Amb 
més de 200.000 visitants, és la primera fira de Catalunya al aire lliure. Viu Comerç 
sempre ha participat de forma activa en la Fira promocionant el comerç de Vilanova i 
els seus associats, ja que representa un aparador excepcional per a la gent de la 
ciutat i pels visitants. 



 

 

Durant 3 dies promocionarem la marca Viu Comerç i els nostres associats, mitjançant 
accions innovadores que expliquen els valors del comerç de Vilanova i la Geltrú, es 
realizaran una sèrie de desfilades en passarel·la, on els comerços presentaran les 
últimes tendències del mercat. L’oferta de VIU COMERÇ a la Fira de Novembre es 
completarà amb zones de interactuació amb els productes dels associats i de l’oferta 
que pot oferir Vilanova comercialment, així com estand per als associats que ho 
desitgin. 

Objectius: Generar coneixement de marca, de l’associació i dels comerços, 
mitjançant exposició de productes, desfilades de moda, demostracions. Ser el millor 
aparador del comerç de la ciutat. 

Data i Durada: Novembre de 2016. 

Indicadors de seguiment:. Nivell satisfacció associat i vendes. Afluència de públic. 
Notorietat mitjans de comunicació. 

Resultat esperat: Com a les últimes dues edicions, esperem ser un pol  d’atracció de 
la Fira. Ser el millor aparador del comerç associat de Vilanova. 

 
 
CAMPANYA NADAL 
 
Descripció de l’actuació: Una pista de gel serà l’acció central de la campanya de 
Nadal. Els establiments associats regalaran per cada compra tiquets gratuïts per 
patinar sobre gel. La pista romandrà oberta durant un mes, aproximadament. 

Així mateix, tornarem a posar a la venda “Targeta regal Viu Comerç” perquè els 
clients puguin fer un regal que es podrà canviar a qualsevol establiment associat. 

Per últim, durant la cavalcada dels Reis Mags, es fa entrega a les botigues de la “Mà 
de benvinguda als Reis”, un mà amb el logotip de Viu Comerç, on els més menuts 
poden posar el seu nom i saludar als Reis Mags durant la cavalcada. 

Objectius: Dinamitzar el comerç local durant l’època nadalenca mitjançant la compra 
directa als establiments associats, vinculant la compra amb una acció lúdica típica 
d’aquestes dates. 

Data i Durada: Desembre 2016 – gener 2017. 

Indicadors de seguiment: Participació d’establiments a la campanya, afluència de 
públic a la pista de gel. Numero de targetes regal venudes. 

Resultat esperat: Incrementar el número de compradors als establiments associats i 
a la ciutat mitjançant el pol d’atracció que representa la instal·lació d’una pista de gel. 
Incrementar les vendes als associats en aquesta època mitjançant el bescanvi de la 
targeta regal de l’associació. 

 
4. Campanyes de comunicació 

 
PLÀNOL COMERCIAL DE VIU COMERÇ 
 



 

 

Descripció de l’actuació: Plànol que pretén ser una eina de comunicació per als 
visitants i per als propis vilanovins, on s’ubiquen totes les botigues associades i 
serveis. Els punts de distribució, a part dels establiments associats, seran l’oficina 
turisme, hotels, càmping, OAC, etc., tant de la nostra ciutat com de rodalies. Així com 
a totes les Fires on assistim. 

Objectius: Crear un directori d’informació per als visitants on ubicar tots els 
establiments associats per sectors. 

Data i Durada: Juny de 2016. 

Indicadors de seguiment: Nivell de distribució. 

Resultat esperat: Augmentar el grau de coneixement del comerç associat de la 
ciutat amb una eina que funcionarà com a directori comercial. 

 
PROMOCIÓ ASSOCIATS ALS MITJANS DE COMUNICAICÓ 

Descripció de l’actuació: S’han establert col·laboracions amb dues emissores locals 
de ràdio (Onda Cero Garraf i Canal Blau FM), que ens permet una línia directa de 
comunicació i promoció entre l’associació, el teixit comercial de la ciutat i la resta de 
la ciutadania de forma directa. De forma periòdica realitzem tertúlies dedicades al 
comerç i a la promoció dels associats, dels seus productes i serveis. 

Al mateix temps, cada any tenim dues setmanes dedicades als associats en un 
programa de la televisió local, on també els associats es poden promocionar. 

Objectius: Promocionar el comerç associat als mitjans de comunicació local.  

Data i Durada: Juliol i setembre de 2016 a TV. I durant tot l’any tertúlies a la ràdio.  

Indicadors de seguiment: Nivell de participació dels establiments. 

Resultat esperat: Notorietat i augment del grau de coneixement el comerç associat. 
 
 
5. Actuacions de formació 
 
FORMACIÓ ASSOCIATS 

Descripció de l’actuació: Curs d’idiomes adaptat al comerç. Dotar als associats dels 
coneixements necessaris per poder atendre als clients estrangers que ens visiten 
durant l’època d’estiu. Anglès, francès i rus són el tres idiomes que s’estudiaran. Els 
associats rebran un distintiu per col·locar a l’entrada que indicarà en quins idiomes 
poden atendre els seus clients. 

Objectius: Millorar el servei que poden oferir els associats als seus clients. Reforçar 
la vocació turística de la ciutat. 

Data i Durada: Maig – Juny 2016 

Indicadors de seguiment: Participació dels cursos i grau d’interès. Enquesta 
satisfacció. 

Resultat esperat: Incrementar l’experiència de compra del turistes estrangers. 



 

 

PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL 2016 
 

Nom de 
l’actuació 

 
Data i 

durada 

 
Descripció de l’actuació 

 
Objectius que es volen 

aconseguir 

 
Nombre de 
participants 

previstos 

Edició 
(actuació 

nova  
o núm. 

d’edició) 

 
Pressupost 

(sense 
IVA) 

 
Indicadors utilitzats 

per avaluar el 
compliment 

HOLA VILANOVA Tot l’any Targeta fidelització Unificar Gremi d’Hostaleria, 
Estació Nàutica i Viu Comerç 
davant el consumidor 

 
 

150 

 
 

Nova 

 
 

4.500 

Nombre d’establiments 
adherits i nombre 
d’usuaris 

DESPESES DE 
FORMACIÓ  
HOLA VILANOVA 

 
Juny, juliol 

Formació als establiments 
adherits per la utilització de la 
plataforma 

Que els establiments 
adherits confiïn i aprenguin 
l’ús de la plataforma 

 
150 

 
Nova 

 
1.600 

Grau de confiança 
dels establiments  i 
de l’acompanyament 

APARCAMENT Tot l’any Facilitar tiquets d’aparcament 
als clients dels nostres 
associats 

Facilitar l’aparcament als 
clients del CCU de 
Vilanova i la Geltrú 

 
150 

 
6 

 
6.514 

Nombre de tiquets 
repartits 

FIRA DE NADAL Desembre Dinamització dels principals 
carrers, així com dels seus 
comerços 

Fer accions per a les 
famílies perquè tinguin 
ganes de sortir al carrer 

 
180 

 
Nova 

 
6.000 

Nombre de ciutadans 
que gaudeixin de la 
fira 

VSN Maig Promocions especials de 
botigues de 21 a 24 h. 

Dinamitzar el comerç i les 
seves promocions 
especials 

 
95 

  
3.500 

Nombre d’establiments 
adherits 

FIRA DE 
NOVEMBRE 

Novembre Actuació de promoció 
associats mitjançant estands i 
desfilades de moda 

Promoció del comerç local 
i presentació de l’oferta 
comercial de la ciutat 

 
30 

 
6 

 
20.000 

Nombre de ciutadans 
que visualitzen les 
botigues de Viu 
Comerç 

CAMPANYA DE 
SUPORT LEGAL I 
FISCAL 

 
Tot l’any 

Assessorament i suport als 
associats en temes legals, 
fiscals i jurídics 

Que l’associat tingui els 
coneixements al seu abast 
per a la gestió del seu 
negoci 

 
180 

 
1 

 
4.200 

Visites i grau de 
satisfacció del servei 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C’s (1), PP (1)  i Sra. Carmen Reina (1) = 23 vots 
  Abstencions:  SOM VNG = 2 vots 



 

 

13. PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR. APROVACIÓ 
DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS 
ARTICLES DEL REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS NO 
SEDENTARIS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER LA SEVA 
ADAPTACIÓ AL DECRET 162/2015, DE 14 DE JULIOL, DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA EN MERCATS DE MARXANTS. (Exp. 189/2016-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I.- Vist que en data  25 de juliol de 2016, es va aprovar inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la modificació de determinats articles del 
Reglament regulador dels Mercats no Sedentaris de Vilanova i la Geltrú, per a la seva 
adaptació al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants. 
 
II.- Atès que sotmès l’acord a informació pública, mitjançant  la  seva publicació al 
DOGC de 10 d’octubre, al BOPB de 17 d’octubre, a l’e-tauler del 17 d’octubre al 17 
de novembre i al Diari de Vilanova de 21 d’octubre de 2016, no s’ha presentat cap 
reclamació o al·legació. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Corresponen als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 
d’autoorganització (article 4.1a) LRBRL). Dins l’àmbit de la seva competència i en 
l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran aprovar 
ordenances i reglaments (article 84.1 a) LRBRL). 
 
II.- Articles 49 i 22.2 d) de la LRBRL, 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 63 del ROAS. 
 
III.- Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Considerar aprovada definitivament la modificació de determinats articles 
del reglament que es relacionen: 
 
Capítol I. Disposicions generals: 
 
Article 2.- Horaris, dies i llocs de celebració. 
Article 3.- Parades, nombre màxim i autoritzacions. 
Article 4.- Competències municipals. 
 
Capítol II. De l‘autorització 
 
Article 5.- Requisits per a l’obtenció de l’autorització per exercir la venda no sedentària. 
Article 6.- Procediment de selecció. 



 

 

Article 7.- Acreditació dels requisits 
Article 8.- Contingut de l’autorització. 
Article 9.- Durada de l’autorització. 
Article 10.- Articles de venda autoritzada. 
Article 11.- Canvis d’ubicació, articles de venda i ampliacions. 
 
Capítol III. Transmissibilitat. Extinció i revocació de l’autorització. 
 
Article 12.- Transmissió de l’autorització. 
Article 14.- Supòsits d’extinció i revocació de l’autorització. 
 
Capítol IV.- De l’exercici de venda. 
 
Article 15.- Exercici de venda. 
Article 16.- Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades. 
 
Capítol V.- Dels titulars de les autoritzacions. 
 
Article 19.- Drets i obligacions. Obligacions. 
 
Capítol VII.- Règim sancionador. 
 
Article 27.- Competència i règim sancionador. 
 
Disposicions addicionals, primera i segona. 
 
Disposició derogatòria. 
 
SEGON. Considerar aprovada la incorporació d’un nou article, el número 28, i de la 
Disposició Transitòria Tercera. 
 
TERCER. Aprovar el Text refós del Reglament regulador de Mercats no Sedentaris 
de Vilanova i la Geltrú, que s’incorpora com a annex, i remetre’n un exemplar a la 
Generalitat de Catalunya i a la Delegació de l’Estat a Catalunya. 
 
QUART. Publicar íntegrament les modificacions i incorporacions aprovades en els 
punts primer i segon del present acord, de conformitat amb la LRBRL i el Text refós 
del Reglament regulador de Mercats no sedentaris de Vilanova i la Geltrú en la 
pàgina web municipal, en el BOPB i una referència al DOGC.” 
 
 



 

 

ANNEX TEXT REFÓS 
 

REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
ÍNDEX 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ 
ARTICLE 3. PARADES, NOMBRE MÀXIM I AUTORITZACIONS 
ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ 
ARTICLE 5. REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR 
LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS 
ARTICLE 8. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ 
ARTICLE 9. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
ARTICLE 10. ARTICLES DE VENDA AUTORITZADA 
ARTICLE 11. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS 
ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS 
 
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I RENOVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
ARTICLE 14. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
CAPÍTOL IV. DE L’EXERCICI DE VENDA 
ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA 
ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS 
 
CAPÍTOL V. DELS TITULARS I DE LES AUTORITZACIONS 
ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES 
ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS 
ARTICLE 20. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA 
ARTICLE 21. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
ARTICLE 22. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 
ARTICLE 23. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DEL MERCAT 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
ARTICLE 24. TIPUS D’INFRACCIONS: 
INFRACCIONS LLEUS 
INFRACCIONS GREUS 



 

 

INFRACCIONS MOLT GREUS 
ARTICLE 25. SANCIONS 
ARTICLE 26. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
ARTICLE 27. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR 
ARTICLE 28. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MERCAT 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
 
 

REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1. El present Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no 
sedentària exercida en els mercadals de Vilanova i la Geltrú. Es considera venda no 
sedentària la realitzada per comerciants, fora d’un establiment comercial permanent, 
de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs 
degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i 
en els termes i les condicions establerts en el DL 1/1993, de 9 de març, sobre comerç 
interior. 
 
D’altra banda, també són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat 
d’empresa, reconegut a la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de 
serveis i d’establiment, desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
desembre, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, 
delimitats entre d’altres raons d’interès general per la protecció dels drets dels 
consumidors/ores i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les 
transaccions comercial i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà. 
 
2. Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant o no sedentària que no s’hagi 
previst en aquest Reglament, tret que per a casos puntuals existeixi una autorització 
expressa de l’Ajuntament. 
 
 
ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
L’activitat de venda en el mercat es durà a terme en les hores i els dies de la setmana 
i una periodicitat setmanal marcats en els annexos. 



 

 

Per tal de garantir la convivència i respectar el descans dels veïns i veïnes, no es 
permetrà la instal·lació de llocs de venda més de dues hores abans de l’inici del 
mercat, ni tampoc la retirada dels llocs de venda passades les dues hores des de la fi 
del mercat. Fora dels horaris fixats no es pot permetre la instal·lació de llocs de venda 
ni la circulació de vehicles per l’espai delimitat per a la realització del mercat, llevat 
que circumstàncies imprevistes, com un supòsit de força major o les inclemències 
meteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats. 
 
L’Alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de 
l’horari si per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats es 
considera convenient. A tal efecte aprovarà un calendari anual on es recollirà l’horari i 
els festius de cada any. 
 
L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al 
mercat. Sempre que l’Ajuntament, per raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquestes 
facultats ho farà, donant-ne compte, amb informació detallada, als titulars de les 
autoritzacions amb la suficient antelació. 
 
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també podrà, previ avís als paradistes quan 
sigui possible, cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida. 
 
 
ARTICLE 3. PARADES, NOMBRE MÀXIM I AUTORITZACIONS 
 
• Les parades: 
 
1. La superfície de les parades estarà limitada, en quant a la llargada, per un màxim 

de 12 ml. i un mínim de 3 ml. i pel que fa a l’amplada, per un màxim de 3,5 ml., i 
amb una alçada no inferior a 80cms, excepte en els casos que per les 
característiques especials de l’article de venda o de la composició dels elements 
que conformen la parada, hagin estat així autoritzats per l’Ajuntament. 
Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d’haver una separació mínima de 
0,5 metres, i les mercaderies en cap cas no poden estar disposades directament 
sobre el terra. 

 
2.  Els espais ocupats per les parades no poden obstaculitzar les entrades dels 

portals de les cases dels veïns, ni els guals, ni els dels establiments comercials o 
industrials o bé els seus aparadors o exposicions. 

 
3.  Discrecionalment es disposaran passos d’evacuació entre parades. Aquests 

espais no podran ser ocupats per part del/de la comerciant/a o les seves 
mercaderies. S’obligarà a respectar els espais i les distàncies necessàries per 
facilitar el pas i l’actuació dels serveis d’urgència o emergència. 

 
4.  Els llocs de venda han d’oferir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per 

la normativa específica vigent. 
 
 
• Nombre màxim total i parcial per especialitats, de parades de cada mercat: 



 

 

 
El nombre de parades i d’autoritzacions d’ocupació del domini públic és el que consta 
als annexos del present Reglament, o en els plecs de clàusules que s’aprovin en 
cada cas per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic 
per a l’exercici de la venda no sedentària. 
 
• Autoritzacions: 
 
La limitació d’autoritzacions d’ocupació del domini públic per a la venda no sedentària 
ve determinada per: 
 

▪  El sòl públic disponible. 
 
▪ La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es 

podran establir percentatges de parades destinades a la comercialització de 
diferents productes amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada 
i racional. 

 
▪  Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
 
▪  Aspectes mediambientals i de política social. 
 
▪  Per raons d’interès general, es podrà modificar el nombre i la tipologia de 

les parades, els metres de les mateixes i el nombre d’autoritzacions 
d’ocupació del domini públic per a la venda no sedentària. 

 
 

ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
Són competències de l’ajuntament: 
 

▪ Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària. 
 
▪ Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna 

de les modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius 
d’interès públic. 

 
▪ El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació dels horaris 

de venda i la periodicitat de celebració del mercat que es consideren 
característiques essencials d’aquests. 

 
� La creació de nous mercats, la modificació de les seves característiques 

essencials quan tinguin caràcter definitiu i la seva extinció, hauran de 
sotmetre’s al procediment previst a la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del 
Decret 179/1995 de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals o, si escau, a la norma que el substitueixi. 
S’exclouen d’aquesta obligació aquelles modificacions motivades per 
causes de força major, causes urbanístiques o qualsevol altra, sempre que 



 

 

tinguin clarament caràcter transitori i se’n conegui el termini de durada 
previst. 

 
▪  Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la 

gestió, administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei 
propi del seu funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats 
amb relació a la seguretat i vigilància. L’ajuntament també pot gestionar els 
mercats de manera indirecta mitjançat un contracte amb una entitat o 
empresa pública o privada. En cap cas, no es poden gestionar de manera 
indirecta, a través d’una entitat o empresa privada, els serveis que impliquen 
exercici de l’autoritat inherent als poder públics, tals com la convocatòria i 
adjudicació de les autoritzacions, la determinació de les taxes i la 
configuració del mercat, que comprèn la seva ubicació, nombre de parades, 
el mix comercial i el dia o dies, i l’horari de celebració. 

   El contracte haurà de detallar amb claredat l’àmbit i els aspectes de gestió 
encomanada i s’haurà d’adequar al que estableix la normativa aplicable en 
matèria de contractes del sector públic. 

 
▪ Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l’ocupació de l’espai 

públic, de conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en els supòsits i imports permesos en aquesta Llei o en les 
disposicions que la substitueixin o desenvolupin. 

 
▪ Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els 

dies de celebració del mercat, el manteniment de l’ordre públic i l’existència 
d’un pla de previsió d’emergències, d’acord amb el que estableix la 
normativa aplicable específica. 

 
▪ Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat 

pública els dies de celebració del mercat. 
 
▪  Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament 

del domini públic els dies de celebració del mercat. 
 
▪  Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida 

selectiva dels residus comercials. 
 
▪ Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del 

mercat. 
 
▪  Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. 
 
▪  Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la 

seva competència sancionar. 
 
▪ Respecte a aquelles infraccions que no sigui de la seva competència 

sancionar, posar-les en coneixement de l’administració competent. 



 

 

 
 
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 5. REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER 
EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
Per a l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques 
hauran de complir els següents requisits: 
 
1.  Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, 

inscrita al registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure 
l’activitat a prestar. El seu objecte social haurà d’incloure l’exercici de la venda no 
sedentària. 

 
2.  Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan 

en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa 
específica vigent. 

 
3.  Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i 

estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar-ne exempts, estar 
donats d’alta en el cens d’obligats tributaris, tant estatals com autonòmics i locals. 

 
4.  Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els 

treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la 
Seguretat Social. Respecte als possibles empleats, no es consideren per compte 
aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3.e) de l’Estatut del Treballadors  
(sempre que convisquin amb l’empresari, el cònjuge, els descendents, els 
ascendents i restants parents per consanguinitat o afinitat fins el segon grau, 
inclòs, en el seu cas, per adopció), sense perjudici de la seva inclusió en el règim 
de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la 
Seguretat Social. 

 
5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 

aplicar als productes que tinguin a la venda. 
 
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 

sobre higiene i manipulació d’aliments, si escau, per a la venda d’aquells 
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents. 

 
7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 

600.000 euros. 
 
8.  Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors 

estan adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de 
treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de 
la cooperativa. 

 
 



 

 

ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció per a l’atorgament de les autoritzacions, així com per 
cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser 
automàtic i es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria 
pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, 
imparcialitat i publicitat. Els procediments no poden comportar cap tipus d’avantatge 
per als prestadors que cessen ni per a les persones que hi estiguin especialment 
vinculades. 
 
A tal efecte, l’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria 
d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i 
criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que 
ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà 
d’entendre’s desestimada. 
 
En cap cas no es pot condicionar la participació en el procediment d’adjudicació 
d’autoritzacions al requisit de residència en el municipi dels participants, ni a la 
inscripció prèvia en un registre sectorial específic. 
 
 
ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS 
 
L’interessat/da haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti: 
 
▪  El compliment dels requisits establerts a l’article 5. 
 
▪ Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de   

l’activitat. 
 
▪ El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de 

l’autorització. 
 
▪ Que autoritza l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions 

competents per tal de comprovar anualment el compliment de les seves 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultar 
telemàticament els registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques. 
Aquesta sol·licitud es podrà fer arribar a l’ajuntament per qualsevol dels canals 
dels que disposi en cada moment la Finestreta Única Empresarial (FUE). 

 
 
ARTICLE 8. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Les autoritzacions atorgades per l’Ajuntament hauran d’indicar: 
 
▪ Les dades del titular i, en el seu cas, de les persones amb relació laboral o 

familiar autoritzades que vagin a desenvolupar l’activitat en nom del titular, amb 
caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat o 
situacions similars. 



 

 

 
▪ Lloc on pot exercir-se l’activitat. 
 
▪ Productes autoritzats per a la venda. 
 
▪ Horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat. 
 
▪ Durada de l’autorització. 
 
▪ Condicions particulars a les quals està subjecte l’exercici de l’activitat, incloent 

les de caràcter higienicosanitari, quan s’escaigui. 
 
 
ARTICLE 9. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de 
quinze anys, per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració 
equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. 
 
Durant la vigència de les autoritzacions, l’ajuntament haurà de comprovar anualment 
que els titulars de les autoritzacions compleixen les condicions establertes a l’article  
5 i declarades de conformitat amb l’article 7 del present reglament. 
 
 
ARTICLE 10. ARTICLES DE VENDA AUTORITZADA 
 
Les parades del mercat de venda no sedentària es classificaran en els següents 
grups, en funció dels articles de venda autoritzada: 
 
Grup 01: Alimentació. 
Grup 02: Equipament de la llar. 
Grup 03: Equipament de la persona. 
Grup 04: Lleure i cultura. 
Grup 05: Tèxtil i moda. 
Grup 06: Salut, cosmètica i drogueria. 
 
L’Ajuntament, per acord plenari, podrà modificar els grups i/o subgrups de 
classificació en funció del manteniment de l’equilibri comercial, de l’interès públic, o 
per qualsevol altra circumstància que tingui incidència en relació a la venda. 
 
Queda prohibida la venda de qualsevol tipus de producte de segona mà corresponent 
als grups 03 i 05. 
 
 
ARTICLE 11. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS 
 
El titular d’una autorització podrà presentar una sol·licitud de canvi en l’article de 
venda, o de canvi d’ubicació i/o d’ampliació d’una parada. 
 



 

 

Per donar resposta a la sol·licitud, que sempre haurà de tenir presents les seves 
disponibilitats, l’Ajuntament tindrà en compte els criteris següents: 

 
Primer.- La proximitat de la parada a espais buits. 
 
Segon.- El canvi de grandària de la parada (de menor a major). 
 
Tercer.- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades 
confrontants del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari del 
mateix producte. 
 
Quart.- El canvi a camió - botiga. 
 
Cinquè.- En relació amb el canvi d’article de venda, prevaldrà a més a més, el 
manteniment de l’equilibri en l’oferta comercial. 

 
No s’autoritzaran els canvis d’articles de venda quan s’hagi formulat anteriorment una 
sol·licitud de canvi i no hagi transcorregut, entre aquestes, un any. 
 
En relació amb l’ampliació de llocs de venda ja existents, es poden destinar les 
places vacants, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord amb les 
següents condicions: 
 

� Únicament poden optar a l’ampliació els titulars dels llocs de venda situats a la 
mateixa fila del que es trobi vacant. 

� Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície 
més petita respecte als de superfície més gran. 

� Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de 
venda per a llocs d’igual superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa 
manera. 

� Satisfetes les peticions d’ampliació, s’han de reordenar els llocs de venda en 
cas que continuïn havent-hi llocs de venda vacants i s’ha d’obrir un torn de 
sol·licituds per a canvis de lloc entre les parades existents al mercat. 

 
 
ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS 
 
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer les taxes municipals 
que s’estableixen en l’Ordenança Fiscal vigent. 
 
 
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, 
podrà transmetre l’autorització prèvia comunicació a l’Ajuntament, sempre que el 
cessionari compleixi les condicions necessàries per a l’exercici de l’activitat, en les 
quals va ser atorgada l’autorització inicial, tant en la durada com en l’activitat 



 

 

autoritzada i tenint en compte que la transmissió aportarà valors similars en el cas 
d’adjudicació per concurs (característiques, punts, etc.) presentant una declaració 
responsable conforme compleix amb les mateixes per a l’exercici de la venda no 
sedentària en el lloc que adquireix, en els supòsits següents: 
 

a) Per cessament voluntari del titular o titulars de l’activitat, sempre que hagin 
transcorregut 5 anys  des de la seva obtenció. El transmetent no podrà tornar 
a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys, 
en cas que es reincorpori a l’activitat de venda no sedentària. 
 

b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o 
situacions anàlogues, acreditades degudament. 
 

c) Per mort del titular. En aquest supòsit, l’autorització podrà ser transmesa 
d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor 
haurà de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del 
titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar 
una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. 

 
Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa, 
s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el que manifestin la renúncia expressa 
del seu dret en favor de l’adquirent. 
 
En tot cas: 
 
a) El cedent, tant per actes “intervius”, com per actes “mortis-causa”, haurà 

d’acreditar estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, del 
pagament de les taxes municipals que graven l’activitat i també de qualsevol altra 
obligació que els imposi l’Administració Local. 

b) El cessionari, en els casos anteriors, haurà d’adjuntar a la sol·licitud una 
declaració responsable en la forma establerta a l’article 7 de la present 
ordenança. 

 
Les transmissions estaran subjectes a la taxa municipal que estableixi l’Ordenança 
Fiscal vigent en cada moment. 
 
Es podran introduir per l‘ajuntament criteris de preferència a favor dels participants 
del darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i 
compleixin els requisits i condicions establertes per accedir a la plaça que es 
transmet. 
 
 
ARTICLE 14. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Primer. L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits, sense dret a 
indemnització ni a compensacions de cap mena, en els següents supòsits: 
 

▪ Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
 



 

 

▪ Compliment / fi del termini de vigència llevat de pròrroga. 
 
▪ La no recollida de l’autorització i carnet de venda a les dependències 

municipals en el termini màxim de 20 dies, a comptar des del dia següent al de 
la data de notificació. 

 
Segon. L’autorització municipal serà revocada en els següents supòsits, sense dret a 
indemnització ni a compensacions de cap mena, en els següents supòsits: 
 

▪  Transmissió no autoritzada. 
 
▪ Manca de pagament de la taxa corresponent. 
 
▪ Pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a 

gaudir de l’autorització. 
 
▪ Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals 

s’atorgà l’autorització. 
 
▪  Per la venda de productes falsificats. 

 
� Per la venda de qualsevol tipus de producte de segona mà corresponent als 

grups 03 i 05 descrits a l’article 10, relatiu als productes de venda autoritzats. 
 

▪  Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva 
possessió lícita. 

 
▪   L’acumulació de 2 infraccions greus en el període de dotze mesos consecutius 

o l’existència d’una infracció molt greu. 
 
▪  Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja. 
 
▪ No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 3 dies seguits de 

mercat o 5 dies de manera alterna, en el període d’un any. No es 
comptabilitzaran com a falta d’ocupació els dies en què, per inclemències 
meteorològiques, l’ocupació del mercat sigui inferior al 50% dels llocs de venda. 

 
 
 
CAPÍTOL IV. DE L’EXERCICI DE VENDA 
 
ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA 
 
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament 
l’autorització municipal corresponent. 
 
L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on 
constarà el nom del mercat, el número de l’autorització, ubicació de la parada i 
metres, nom del titular (fotografia en el cas de persona física i del representant legal, 



 

 

en cas de persona jurídica), productes concrets per la qual és vàlida i el dia de 
mercat. Aquest distintiu haurà d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la 
parada de venda. 
 
Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant 
evitar els riscos i accidents de tot tipus. 
 
En especial resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles 
d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat, tal com determina el pla 
d’evacuació i emergència del mercat. 
 
 
ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
 
Es regiran per allò que s’estableix a l’article 2 del present Reglament així com pels  
acords que l’ajuntament pugui adoptar amb la suficient motivació o en els plecs de 
clàusules que s’aprovin en cada cas. 
 
 
ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS 
 
1. Pel que fa als vehicles, es tindrà cura del següent: 

 
a) A l’àrea destinada al lloc de venda i el seu entorn més immediat no hi podrà 

romandre cap vehicle més temps que el necessari per fer la càrrega i 
descàrrega de les mercaderies dins dels horaris establerts. 

 
b) No es podran aparcar o estacionar vehicles dins el recinte del mercat. 
 
c) Només podran aparcar aquells vehicles que, per les seves característiques 

o disseny, estan especialment condicionats com a tendes ambulants i 
també aquells vehicles que, tot i que no disposen d’aquests 
condicionaments per circumstàncies especials, disposin del corresponent 
permís municipal. En aquest cas, caldrà aportar a més a més de 
l’autorització, on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle, 
la fitxa tècnica del vehicle. 

 
2. Els Serveis de la Policia Local, vetllaran pel compliment d’allò que es disposa en 
aquest article, podent sancionar als infractors en aplicació del Codi de circulació i de 
les Ordenances pertinents, sense perjudici de poder imposar-se també sancions per 
infracció d’aquest mateix Reglament. 
 
 
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS 
 
ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES 
 
Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix 
l’Ajuntament. 



 

 

 
Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat 
comercial. Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada 
per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i 
assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.  
 
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui 
integrada per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la 
relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat. 
 
Cap persona, física o jurídica, pot acumular la titularitat de més d’una autorització. En 
el cas de les persones jurídiques, aquesta prohibició serà extensiva també a les 
persones que hi formin part, les quals no podran ser titulars d’una altra parada. 
 
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta 
subjecció a les condicions de l’autorització atorgada. 
 
En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista 
que hagi d’exercir la venda. 
 
 
ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS 
 
♦ DRETS 
 
Els titulars de les parades tindran els següents drets: 
 
� Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 

 
� Rebre per part de l’Ajuntament i prèvia sol·licitud, la informació actualitzada de 

tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda. 
 

� Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la 
corresponent autorització. 
 

� Elaborar els seus productes a la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal 
expressament autoritzada. 
 

� Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat per causa justificada, però 
sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents. 
 

� Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 11. 
 

� Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 13. 
 

� Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
 



 

 

� Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que 
tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat. 

 
� Realitzar les operacions de càrrega i descàrrega per complir amb els horaris 

establerts a l’autorització, tot i que es trobin fora de la franja horària genèrica 
establerta a la normativa vigent. 
 

♦ OBLIGACIONS 
 
Els titulars de les parades tindran les següents obligacions: 
 
� Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament. 

 
� Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi 

acordat l’Ajuntament, sense interrupcions injustificades, i respectant durant la 
càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge el descans dels veïns. 
 

� Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquest reglament 
i la normativa general i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i 
productes a la venda. 
 

� Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control. 
 

� Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb 
impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma 
diferenciada. 
 

� Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la 
vista del públic. 
 

� Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el 
pes i el preu dels productes i l’import de la seva compra. 
 

� Els corresponents instruments de pesada i mesura, segons sistema mètric 
decimal, podran ser objecte de comprovació per l’encarregat municipal de control 
dels mercats de venda no sedentària. 
 

� Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la 
recollida dels residus, que s’hauran de dipositar en els llocs assenyalats. Netejar 
l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat i dipositar 
les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte, per tal de 
deixar completament neta la part ocupada en finalitzar cada jornada. Caldrà 
separar selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica. 
 

� Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres 
comerciants, amb el personal municipal i amb el públic en general. 
 

� Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 
concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat. 



 

 

 
� Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir 

personalment l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet 
acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, i assalariats, amb contracte de treball i en situació d’alta 
a la Seguretat Social. 

 
� Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin i en les formes que 

estableixi l’Ajuntament. 
 

� Els titulars de les autoritzacions estan obligats a autoritzar l’ajuntament perquè 
aquest anualment comprovi que estan al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social i amb l’Administració Tributària, i també de qualsevol altra 
obligació que els imposi l’administració estatal, autonòmica i local. 
 

� Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant 
l’Ajuntament que estan al corrent en el pagament de l’assegurança de 
responsabilitat civil. 
 

� Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per 
l’Ajuntament. 
 

� Disposar de fulls oficials de reclamació. 
 

� Exhibir la mercaderia sense superar els límits de cap element, taulell, voladís o 
gènere, assenyalats per a cada parada. 
 

� Els productes de venda no podran ser exhibits, en cap cas, sobre el terra o 
paviment, s’hauran d’exhibir en taulells amb una alçada no inferior a 80 cm; llevat 
de casos excepcionals i autoritzats expressament per l’Ajuntament. 
 

� Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 
encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o 
subaltern. 
 

� Comunicar a l’Ajuntament, amb la suficient anterioritat, les absències previstes 
incloent-hi les vacances. 
 

� Els titulars que venguin roba, o altres articles d’equipaments de la persona que 
els compradors s’hagin d’emprovar, hauran d’habilitar a l’interior o al darrere de 
cadascuna de les parades els emprovadors necessaris, que hauran de ser 
tancats. 
 

� Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena 
que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els 
paviments, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre 
el terra i els elements de la instal·lació. 
 

� Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 



 

 

 
� Reparar els desperfectes que causin a la via pública, voreres, enllumenat, 

arbreda, jardineria i mobiliari urbà en general. 
 

� Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 
 

� Mantenir les condicions establertes en el moment de l’atorgament o adjudicació 
del concurs, de l’autorització. 
 

� Fer front a les despeses i costos derivats de la dotació d’infraestructures, 
manteniment i conservació de les instal·lacions i espais ocupats pel mercat. Així 
com a les derivades dels serveis relacionats, directa o indirectament, amb el 
mercat. 

 
 
ARTICLE 20. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA 
 
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en 
concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan 
competent. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per 
vacances haurà de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la 
persona que exercirà l’activitat. 
 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes el període de 
vacances de què preveu gaudir. 
 
 
ARTICLE 21. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, 
les següents: 
 
▪ en cas de matrimoni 
 
▪ en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau 

de consanguinitat o afinitat 
 
▪ per trasllat de domicili habitual 
 
▪ pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, inclòs 

l’exercici del sufragi actiu 
 
▪ l’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el 

desenvolupament normal de l’activitat comercial. 
 
Les absències per causa justificada, no eximeixen del pagament de les taxes 
corresponents al llarg dels períodes d’absència. 



 

 

 
 
ARTICLE 22. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets dels 
consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya. 
 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 
 
ARTICLE 23. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DEL MERCAT 
 
Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar 
les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels 
productes adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc 
pel consumidor. 
 
Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar. 
 
En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris 
posats a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures 
necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 
 
L’Ajuntament designarà el personal del mercat, a qui li correspondrà el control del 
mercat. També li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de 
venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del 
mercat, i en tot allò que afecti a l’ordre, la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de 
disposar les mesures necessàries per el bon funcionament del mercat, i donar 
compte dels fets i incidències a l’òrgan competent. 
 
Correspon a la Policia Municipal la vigilància de la zona del mercat, que podrà actuar 
també en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del mercat. 
 
Correspon a la Inspecció Sanitària, examinar, les condicions sanitàries dels articles 
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions 
deficients. 
 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre 
els àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels 
marxants en el mercat. 
 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
ARTICLE 24. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, 
greus i molt greus. 



 

 

 
Les infraccions prescriuran: 
 
►les lleus als sis mesos. 
 
► les greus als dos anys. 
 
► les molt greus als tres anys. 
 
A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir 
de la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà 
en compte la data de finalització de l’activitat il·lícita. 
 
 
♦   INFRACCIONS LLEUS 
 
Tindran consideració d’infraccions lleus: 
 
▪ El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a 

les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat. 
 
▪ No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada. 
 
▪ La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de 

l’activitat. 
 
▪   L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades. 
 
▪ L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de mercaderies 

fora del lloc assignat. 
 
▪   No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 
 
▪ No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
 
▪ No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació 

relativa a la parada. 
 
▪   Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
 
▪ L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l’Ordenança, que no 

tinguin el caràcter de greus o molt greus. 
 
 
♦   INFRACCIONS GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions greus: 
 



 

 

▪ La reincidència d’infraccions lleus dins el període de dotze mesos. Es considera 
que existeix reincidència quan es comet en el termini de dotze mesos, més de 
dues infraccions, quan així és declari per resolució ferma. 

 
▪ La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i 

un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 
 
▪ La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 

requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present 
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

 
▪ Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. 
 
▪ La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament 

del mercat doni el personal del mercat. 
 
▪ L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
 
▪ L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

parades laterals. 
 
▪ La manca de condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels 

manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i 
aliments posats a disposició del consumidor. 

 
▪ La venda de productes no compresos en la corresponent autorització. 
 
▪ Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
 
▪ La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense 

autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta. 
 
▪ No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de 

compra dels productes que es posin a la venda. 
 
▪ Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i 

alimentària. 
 
▪ Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades 

a la venda d’articles musicals i sempre que en aquest cas el volum no molesti ni a 
la resta de comerciants ni als ciutadans. 

 
▪ La connivència amb la venda il·legal. 
 
▪ Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat. 
 
 
 



 

 

♦   INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions molt greus: 
 
▪ La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any. 
 
▪ El fet de subministrar informació o documentació falsa. 
 
▪ Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat. 
 
▪ El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat. 
 
▪ Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria. 
 
▪ La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 

funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 
d’inspecció en les matèries objecte de l’Ordenança. 

 
▪ L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 

comunicació a l’Ajuntament. S’exclou el període normal de vacances, que també 
ha de comunicar-se per escrit. 

 
▪ La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades. 
 
▪ Les infraccions per frau, adulteració o engany. 
 
▪ No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés. 
 
▪ Exercir l’activitat sense l’autorització municipal. 
 
 
ARTICLE 25. SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la 
suspensió o revocació absoluta de l’autorització. 
 
♦ Infraccions lleus: 
 

I. Advertiment. 
II. Multa fins 500,00€. 

 
Concretament les infraccions lleus, que tot seguit s’indiquen, tindran la sanció 
pecuniària següent: 

 
 

Infracció Sanció 
1. El comportament que produeixi 
molèsties lleus al públic o altres 

 
 



 

 

paradistes i el contrari a les bones 
costums i normes de convivència dins el 
recinte del mercat.  

100,00 € 
 

2. No tenir en lloc visible la 
identificació o distintiu de la parada.
   

  
   50,00 € 

3. La negligència en el correcte 
dipòsit dels embolcalls i productes 
excedents de l’activitat. 

  
 
   125,00 € 

 
4. L’incompliment dels horaris de 
muntatge, venda o desmuntatge de 
les parades 

 
   125,00 € 

 
5. L’ocupació per la parada de més 
espai de l’autoritzat, i l’exposició de 
mercaderies fora del lloc assignat.  

  
   100,00 € 

6. No tenir a disposició del públic els 
fulls oficials de reclamació.  

     
    50,00 € 

7. No exhibir els preus de venda al 
públic de les mercaderies.  

     
    50,00 € 

8. No tenir a disposició dels agents 
de l’autoritat o personal autoritzat que 
li requereixen la documentació 
relativa a la parada. 

     
  

     50,00 € 
 

9. Realitzar operacions de pesada i 
mesura fora de la vista del públic. 

 
   125,00 € 

 
 
♦ Infraccions greus: 

 
I. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos. 
II. Multa a partir de 500,00 € fins 1.500,00 €. 

 
Concretament les infraccions greus, que tot seguit s’indiquen, tindran la sanció 
pecuniària següent: 
 

Infracció Sanció 
1. La manca de neteja del lloc reservat i el 
seu entorn, mentre es realitza la venda i un 
cop finalitzat el mercat i retirades les 
instal·lacions. 

 
 

501,00 € 
 

2. L’ocupació o el dipòsit de materials en 
els espais previstos com a pas entre 
parades laterals. 

 
501,00 € 

 
3. La venda de productes no compresos en 
la corresponent autorització. 

 
501,00 € 

 
4. Llençar brossa o deixalles de qualsevol  



 

 

mena fora dels espais habilitats. 1.000,00 € 
 

5. La modificació de la configuració, 
grandària i ocupació de les parades sense 
autorització del personal del mercat o 
sense ajustar-se a les condicions 
d’aquesta. 

 
 

600,00 € 
 

6. Circular amb el vehicle fora de l’horari 
autoritzat. 

600,00 € 
 

 
 
♦ Infraccions molt greus: 
 

I. Revocació de l’autorització. 
II. Multa a partir de 1.500,00 € fins 3.000,00 €. 
 

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures 
complementàries com: 
 

▪ La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de 
riscos a la salut de les persones. 

 
▪  El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi 

sense disposar de la preceptiva autorització. 
 
 

ARTICLE 26. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
 
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que 
d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 
 
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 
 
3. El grau d’intencionalitat. 
 
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
 
5. La quantia del benefici il·lícit. 
 
6. El volum de vendes. 
 
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
 
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 
 
9. El risc de dany a la salut i seguretat. 



 

 

 
10. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors 
cancel·lats. 
 
 
ARTICLE 27. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR 
 
D’acord amb el que estableix l’article 237 del Decret legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, amb 
independència del règim sancionador inherent al present reglament, correspon a la 
direcció general competent en matèria de comerç exercir les competències 
sancionadores en matèria de venda no sedentària pel que respecta als tipus 
infractors previstos en la lletra c) de l’article 45 del Text refós sobre comerç interior, 
dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de 
novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, o en les normes 
sectorials que el substitueixin. 
 
Correspon a l’alcalde o alcaldessa la competència per imposar les sancions que 
preveu aquesta Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient 
sancionador, d’acord amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de multa amb una reducció del cinquanta per cent de l’import de la sanció 
que aparegui en el plec de càrrecs o en els casos abreujats, en la proposta de 
resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà del vint-i-cinc per cent de 
l’import de sanció que aparegui en la proposta de resolució. 
 
 
ARTICLE 28. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MERCAT 
 
Per tal de vetllar pel funcionament correcte del mercat de marxants, es podrà crear 
una comissió de seguiment integrada per tècnics municipals, marxants del mercat 
corresponent i, en cas que s’hagi optat per un sistema de gestió indirecta, també 
formaran part d’aquesta comissió de seguiment els representats de l’entitat o 
empresa concessionària. 
 
L’ajuntament regularà de manera específica la creació, la composició, el règim de 
funcionament, les atribucions i la dissolució d’aquesta comissió de seguiment. 
 
Per a la constitució de la comissió de seguiment i nomenament dels representants 
dels paradistes, s’han de tenir en compte les associacions empresarials del sector 
dels marxants que voluntàriament s’hagin acreditat davant de l’ajuntament com a 
entitats amb base representativa en el mercat de referència. 
 
 
 
 



 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. En tot allò no previst en aquest Reglament s’aplicaran les normes de règim 
local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, 
patrimoni de les administracions públiques. 
 
Segona. Els preceptes d’aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que 
incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran automàticament modificats o 
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten 
automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada 
en vigor del decret legislatiu esmentat, és a dir, fins el 7 de juliol de 2025 i són 
prorrogables, de manera expressa, per períodes similars. 
 
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel 
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després 
de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de 
l’entrada en vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un 
període de quinze anys. És a dir, s’aplicarà aquesta disposició a les autoritzacions 
atorgades entre el 7 de juliol de 2010 i el 30 de juliol de 2011. Aquestes autoritzacions 
són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars i també transmissibles, 
prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de la pròrroga en els supòsits 
previstos a l’article 13 d’aquesta Ordenança. 
 
Tercera. Tots els paradistes en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament 
hauran d’adaptar-se al contingut del mateix en el termini de 6 mesos a comptar des 
de la seva entrada en vigor. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Resten derogats i sense cap efecte els Annexos i  procediment per a l’atorgament de 
les autoritzacions de venda no sedentària de l’anterior Reglament regulador vigent 
fins a aquest moment. 



 

 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del 
procediment d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), PP (1)   
    i Sra. Carmen Reina (1) = 20 vots 
  Abstencions:  CUP = 5 vots 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 
 14. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA 

VIGÈNCIA DEL PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 37/2016-CON) 

 
Relació de fets 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 d’abril de 2007, va aprovar el 
Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que constitueix el 
marc de referència que guia i regeix les accions a desenvolupar en matèria de gènere 
i equitat, de conformitat amb els àmbits en què s’estructura i que són: organització 
municipal, territori, població, educació, usos del temps i salut integral. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 14 de gener de 2013, va ratificar 
l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2012, pel qual 
es prorroga la vigència del Pla Municipal per la Igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, per un període de 4 anys, fins al 31 de desembre de 2016.” 
 
Atès que hi ha la voluntat d’endegar un nou Pla de polítiques d’equitat de gènere que 
constitueixi el marc de referència que guiï i regeixi diferents plans d’acció a 
desenvolupar en matèria de gènere i equitat, de conformitat amb els àmbits en què 
s’estructurarà, i que són principalment: dona, lgtbi, noves masculinitats i violències 
masclistes.  
 



 

 

Atès que es preveu elaborar aquest nou Pla durant l’any 2017, comptant amb la 
participació de la comunitat (entitats, persones expertes, ciutadania...) i la 
col·laboració d’altres institucions i agents del territori implicats. 
 
Atès que es preveu sol·licitar per a l’any 2017 el suport de les institucions 
supramunicipals per a la fase diagnòstica i d’elaboració del Pla, es considera 
necessari prorrogar la vigència de l’actual Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes fins a l’aprovació d’un nou Pla de polítiques d’equitat de gènere. 
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 6.1.f) i 15.2 de la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
entre homes i dones. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“ÚNIC. Prorrogar la vigència del Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fins que s’acordi l’aprovació 
del nou Pla de polítiques d’equitat de gènere.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

15. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROHIBICIÓ DE FUMAR 
EN ELS RECINTES ESPORTIUS, SIGUIN D’INTERIOR O A L’AIRE 
LLIURE. (Exp. 74/2016-ESP) 

 
Relació de fets 
 
Deu anys després de l’aplicació de la Llei del tabac, el tabaquisme es manté com un 
dels principals problemes de salut pública a Catalunya. Amb tot, el marc normatiu 
actual ha reduït de forma destacada el percentatge de fumadors, tal i com ho 
demostra la següent dada: al 2002 fumava el 32,1% de la població de més de 15 
anys, mentre que l’any passat aquest percentatge es va reduir en 6 punts percentuals 
i no va superar el 25,7%. 
 
D’altra banda, la mostra presa a Catalunya de l’enquesta elaborada amb motiu de la 
Setmana sense Fum 2016 apunta que gairebé la meitat dels enquestats (46%) està 
en contacte amb el fum ambiental del tabac en les terrasses de bars i restaurants. 
 
La majoria del més d’1.600.000 adults que fumen a Catalunya es va iniciar durant 
l’adolescència, un grup de població on l’ús del tabac també ha experimentat un 
descens: així, segons l’enquesta biennal ESTUDES, el consum diari de tabac entre 
escolars s’ha reduït a la meitat, passant del 23% l’any 2004 a l’11% el 2014. 



 

 

 
Hi ha suficients evidències científiques de l’efecte del tabaquisme passiu sobre la 
salut. És per això que considerem que la llei vigent vulnera la igualtat de tots els 
ciutadans.  
 
La població ja té la informació necessària i la nostra societat està preparada per 
entendre i acceptar els beneficis dels espais lliures de fum. No oblidem que aquesta 
és una de les mesures de provada eficàcia en la prevenció de l'inici en el consum 
d’adolescents i joves.  
 
Per tot això, es considera convenient elaborar un reglament de règim intern de les 
instal·lacions esportives municipals que prohibeixi el consum de tabac en tots els 
espais esportius de Vilanova i la Geltrú, en la zona de públic, ja sigui d’interior, com a 
l’aire lliure. 
 
Fonaments de dret 

 

1. Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes 
del tabac, modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre.  
 
2. Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 25.2.l) 
atorga competència als municipis en promoció de l’esport, instal·lacions esportives i 
l’ocupació del temps lliure. 
 
3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que a l’article 66.3.n) determina que les 
activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació de l’oci i el turisme són 
competències municipals.  
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“ÚNIC. Declarar preventivament la prohibició del consum de tabac en tots els espais 
esportius de Vilanova i la Geltrú, fins i tot en la zona de públic, tant d’interior com a 
l’aire lliure, mentre que es prepara un reglament de règim intern de les instal·lacions 
esportives municipals.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

 



 

 

 16. ESPORTS. CONVALIDACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DE DATA 22.11.2016, DE PRORROGAR FINS EL 28 
DE NOVEMBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE 
LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A PERSONES 
AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES. (Exp. 
36/2016-ESP) 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
ÚNIC. CONVALIDAR el Decret de l’Alcaldessa de data 22 de novembre de 2016, pel 
qual es prorroga fins el 28 de novembre el termini de presentació de sol·licituds 
d’ajuts destinades a persones afectades per malalties cròniques degeneratives i una 
variació en les dates de publicació de resultats.   
 
Es transcriu el Decret literalment a continuació: 
 
“Relació de fets 
 
Atès que per acord de Ple Municipal de data 6 de juny de 2016, van ser aprovades 
les “Bases reguladores de les subvencions destinades a les persones físiques per a 
la pràctica d’activitats esportives de Vilanova i la Geltrú”. 
 
Atès que per acord de Ple Municipal de data 25 de juliol de 2016, va ser aprovada la 
“Convocatòria d’ajuts destinats a persones afectades per malalties cròniques 
degeneratives”. 
 
Atès que el termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria va ser 
del 28 de setembre al 28 d’octubre de 2016. 
 
Atès que un dels objectius de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és facilitar que les  
persones puguin optar amb facilitat a la sol·licitud d’ajuts i com el volum de 
documentació que cal aportar és important, es considera convenient ampliar el 
termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de bases de règim local, el 
Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, els articles 17 i 22 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS) i l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d’obres activitats i serveis (ROAS). 
 
Per tot això,  RESOLC:  
 
PRIMER. Prorrogar el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d’ajuts 
destinats a persones afectades per malalties cròniques degeneratives fins el 28 de 
novembre de 2016. 



 

 

 
SEGON. Aquest fet provarà una variació en les dates de publicació dels resultats. 
Publicació de la llista provisional: el dia 29 de novembre de 2016, el període de 
reclamacions: del 30 de novembre al 2 de desembre de 2016 i la resolució i la llista 
definitiva: el 12 de desembre de 2016. 
 
TERCER. Publicar aquesta modificació de terminis en el Butlletí Oficial de la 
Província i als registres competents. 
 
QUART. Elevar proposta al Ple, als efectes de la seva convalidació.” 
   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

 17. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L’ASSOCIACIÓ PER A LA GESTIÓ 
ESPORTIVA + FUTBOL.  (Exp. 97/2016-ESP) 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Associació per la Gestió Esportiva + Futbol s’ha creat com a club 
recentment i no va poder acollir-se a la convocatòria anual d’ajuts als clubs i entitats 
esportives. 
 
Atès que l’Associació per la Gestió Esportiva + Futbol s’encarrega de l’escola de 
futbol base del Club de Futbol Vilanova. 
 
Atès que la Regidoria d’Esports vol destinar una subvenció extraordinària destinada 
al treball de l’escola de futbol base per continuar amb la política de preus populars i 
una bona estructura tècnica. 
 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
II. 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. 
 
III. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 



 

 

 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de 20.000 € a l’Associació per la 
Gestió Esportiva + Futbol, amb NIF G66774720, per tal de poder seguir amb el 
projecte de l’escola de futbol base. 
 
SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 33.3410.48101 CONVENIS I 
SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES. 
 
TERCER. Aprovar les condicions generals que regeixen la relació entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i totes les entitats que han estat objecte de subvenció. 

 
1.  Fomentar la integració i participació en l’activitat física a les persones amb 

discapacitats, als col·lectius de risc social i a la gent gran. 
 
2.  Fomentar les activitats encaminades a l’esport per a tothom (activitats 

lúdicoesportives), així com les encaminades al coneixement de Vilanova i la 
Geltrú i la integració en el medi natural. 

  
3.  Fomentar l’equitat en la pràctica, formació i direcció esportiva. 
 
4.  Dinamitzar l’esport escolar fomentant el desenvolupament de l’activitat física a 

les escoles. 
 
5.  Col·laboració amb el Consell Esportiu del Garraf. 
 
6.  Ajudar a les activitats esportives impulsades pels clubs esportius, tant de 

caràcter amateur com de competició. 
 

En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o 
comercial. 
 
QUART. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords. 
 
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
(BDNS). 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

 



 

 

 18. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE 
L’APORTACIÓ AL CSP DESTINADA A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. (Exp. 16/2016-SSO) 

 
Relació de fets 
 
La Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2016, va autoritzar i disposar la 
despesa dels encàrrecs de gestió vigents al Consorci de Serveis a les Persones, per 
a l’any 2016, per un import d’1.335.000 €, i el Ple de data 1 de febrer de 2016 va 
convalidar aquest acord. 
 
De la totalitat d’aquest import, 547.000 € corresponien a la gestió dels àpats a domicili 
i prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària (partida 35.2312.25003 CSP Serveis de 
dependència i gent gran). 
 
Aprovat el pressupost per a l’exercici 2016, el Ple de data 2 de maig de 2016 va 
autoritzar i disposar l’ampliació de la despesa per a la prestació de serveis d’atenció 
domiciliària dins dels encàrrecs de gestió vigents al Consorci de Serveis a les 
Persones de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2016, per un import de 78.000 €. 
 
L’inici de prestació de serveis de SAD dependència a les persones amb resolució de 
dependència de grau1 ha suposat una ampliació de la població diana del servei, que 
ha impactat en forma d’increment d’hores de SAD. 
 
Per aquest motiu la dotació pressupostària aprovada per a l’any 2016 i passada al 
CSP per a la gestió del SAD resulta deficitària i es fa necessari aprovar una aportació 
que permeti donar cobertura al cost del servei. 
 
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; Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
dels Serveis Socials de Catalunya i demés normativa concordant. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Autoritzar i disposar l’ampliació de la despesa per a la prestació de serveis 
d’atenció domiciliària dins dels encàrrecs de gestió vigents al Consorci de Serveis a 
les Persones de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2016, per un import de 100.000 € 
(cent mil euros). 
 
SEGON. Fer efectiu aquest import en un únic pagament, prèvia presentació de la 
factura corresponent. 
  



 

 

TERCER. Aquesta quantitat anirà amb càrrec a la partida 35.2312.25003 del 
pressupost de despeses vigent.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
 19. URBANISME. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ REFERENT A LA 
REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS HOTELER I DE RESTAURACIÓ 
EN EL SÒL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL, TERCIARI I DE 
SERVEIS (CLAU 15).  (Exp. 93/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 22 de novembre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016030606), la Sra. 
J.M.S. presentà la proposta de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15). Es sol·licita que se li doni el 
tràmit corresponent fins a l’aprovació definitiva, publicació i executivitat. 

Aquest document ha estat redactat per Urbànic Arquitectura i Puigdomènech 
Advocats. 
 
II.- Una vegada examinada la referida proposta de modificació pels serveis tècnics 
d’Urbanisme, a efectes d’assumir la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord 
amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aquests han elaborat 
l’informe tècnic incorporat a l’expedient, el qual presenta el següent contingut literal: 
 

  

“MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL D’ORDENACIÓ REFERENT A LA 
REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS HOTELER I DE RESTAURACIÓ EN EL SÒL DE 
DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL, TERCIARI I DE SERVEIS (CLAU 15). INFORME 
URBANÍSTIC PEL TRÀMIT D’APROVACIÓ INICIAL 
 

1.-  Antecedents 

En data 22 de novembre de 2016, la Sra. J.M.S. presentà la proposta de Modificació 

Puntual del Pla General d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos 

hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis 



 

 

(clau 15). Es sol·licita que se li doni el tràmit corresponent fins a l’aprovació definitiva, 
publicació i executivitat. 

2.-  Objecte de l’informe 

L’objecte d’aquest informe tècnic és el document titulat Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació referent a la regulació específica dels usos hoteler i de 
restauració en el sòl de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), en 
el marc del seu tràmit d’aprovació inicial. 

3.-  Promotor  

El promotor de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació referent a la 

regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament 

industrial, terciari i de serveis (clau 15) és la Sra. J.M.S. 

4.-  Redactor 

Els redactors del document objecte d’aquest informe són Urbànic Arquitectura i 
Puigdomènech Advocats. 

5.-  Planejament vigent i antecedents 

El 25 de juliol de 2001, per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444, de 2 d’agost del 2001, s’aprovà 
definitivament la Revisió del PGO, planejament vigent en l’àmbit del document 
presentat. 
 
El capítol tercer de la normativa del planejament general determina els paràmetres 
de desenvolupament del sòl industrial clau 15. En concret, els articles 216 a 220 
tracten sobres les claus 15b, 15c i 15d. 
 
L’article 220 determina les condicions d’ús dels sòls de sòl urbà, qualificats com a clau 
15b i 15d 

Article 220. Condicions d’ús 

1. Per a les claus 15b i 15d. es permeten els següents usos: 

a) Comercial gran, sense ocupar més del 15% de la superfície parcel·lable del sector. 

b) Oficines al servei de les instal·lacions industrials, i fins a un 10% de la superfície parcel·lable del 
sector les que se situïn en parcel·les independents. 

c) Esportiu. 

d) Estacions de servei i garatges. 

e) Industrial, categories 1, 2, 3, 4, 5, i categoria 6 en situació F. L’ús industrial serà possible a qualsevol 
de les parcel·les del sector. 

f) Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 4.000 m² o 
fracció. 



 

 

g) El sector del torrent de Santa Magdalena destinarà a ampliació del parc esportiu municipal l’àrea 
grafiada com a equipament als plànols de la sèrie C. 

h) Usos de restauració en parcel·les específiques, a determinar pel propi Pla Parcial, al servei del 
sector. La superfície total d’aquestes parcel·les no superarà el 5% de la superfície parcel·lable del 
sector. 

i) Recreatiu. Es limita a una ocupació màxima conjunta del 10% de la superfície parcel·lable del 
sector. 

j) Aparcament: les parcel·les superiors a 5.000 m² hauran de resoldre al seu interior l’aparcament dels 
seus treballadors i visitants. 

6.-  Classificació i qualificació urbanística 
 
D’acord amb el planejament vigent, l’àmbit de la proposta està íntegrament 
classificat com a Sòl Urbà, clau 15. Subzones de desenvolupament industrial (clau 
15b) i gran indústria (clau 15d) 

7.-  Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

1. Memòria  

2. Normativa urbanística 

3. Plànols: 

01. Plànol d’informació. Àmbit de la modificació puntual 
02. Plànol d’ordenació. Àmbit de la suspensió de llicències 

4. Annex: avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació 
 
El document presentat a tràmit conté la documentació suficient en relació amb els 
seus objectius i en compliment de les determinacions del planejament i de la 
legislació vigent per a casos de modificació de planejament general. 

8.-  Objectius, justificació i contingut de la proposta 

L’objectiu de la modificació consisteix en l’ampliació dels usos admissibles en els 
sectors de sòl qualificat amb la clau 15 “Zona de desenvolupament industrial, terciari i 
de serveis”. En concret, amb relació als usos permesos en les claus 15b i 15d, 
delimitats a l’article 220 “condicions d’ús” de la normativa del Pla General, 
incorporant l’hoteler i de restauració en el cas d’edificacions catalogades o singulars. 
 
Conforme al redactat vigent del PGOU, aquesta modificació afecta les edificacions 

singulars contingudes en els següents àmbits dels plans parcials ja desenvolupats: 

Clau 15b: 2.13.  Torrent Santa Magdalena 

 2.16.  Masia en Notari 

 3.8.  Masia Barreres 



 

 

Clau 15d: 2.14.  Masia en Notari – Pirelli 

 

L’interès públic de la modificació queda reflectit en els següents punts: 

o Possibilitar el manteniment i conservació d’edificacions singulars. 

o Afavorir l’ocupació d’edificacions existents adoptant usos actualitzats. 

o Generació d’activitat i ocupació en els sectors d’activitat econòmica assegurant 
la viabilitat econòmica. 

o Adaptació del planejament a la realitat en relació de vigència entre els serveis 
previstos i els sectors. 

o Creació d’oferta hotelera, centre de convencions i restauració en la proximitat 
de les àrees d’activitat econòmica, millorant les condicions de mobilitat. 

Per tal d’incorporar el nou règim d’usos es modifica el redactat de l’article 220 de la 
normativa del planejament general, afegint una nou ús a l’apartat 1 i un quart punt 
referent a les condicions d’atorgament de llicències:  

 
Article 220. Condicions d'ús 
 
1.  Per a les claus 15b i 15d. es permeten els següents usos: 

a) Comercial gran, sense ocupar més del 15% de la superfície parcel·lable del sector. 
b) Oficines al servei de les instal·lacions industrials, i fins a un 10% de la superfície parcel·lable del 

sector les que se situïn en parcel·les independents. 
c)  Esportiu. 
d)  Estacions de servei i garatges. 
e)  Industrial, categories 1, 2, 3, 4, 5, i categoria 6 en situació F. L'ús industrial serà possible a 

qualsevol de les parcel·les del sector. 
f)  Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 4.000 m2 

o fracció. 
g)  El sector del torrent de Santa Magdalena destinarà a ampliació del parc esportiu municipal l'àrea 

grafiada com a equipament als plànols de la sèrie C. 
h)  Usos de restauració en parcel·les específiques, a determinar pel propi Pla Parcial, al servei del 

sector. La superfície total d'aquestes parcel·les no superarà el 5% de la superfície parcel·lable del 
sector. 

i)  Recreatiu. Es limita a una ocupació màxima conjunta del 10% de la superfície parcel·lable del 
sector. 

j)  Aparcament: les parcel·les superiors a 5.000 m2 hauran de resoldre al seu interior l'aparcament 
dels seus treballadors i visitants. 

 
k)  Hoteler i restauració, exclusivament en el cas d’edificacions catalogades, que per aquest 

motiu poden tenir dificultats per adaptar tota la seva superfície a un altre ús vinculat 
preferentment a planta baixa. 

 
2. Per a la clau 15c, són usos admesos: hoteler, restauració, comercial mitjà i gran, oficines, sanitari-

assistencial, educatiu, recreatiu, esportiu, sociocultural, estacions de servei, industrial, i 
estacionament i aparcament, amb les següents limitacions respecte de la superfície parcel·lable de la 
clau 15c: 

a) Els usos comercials, de restauració i hoteler, no superaran en conjunt el 40% de la superfície 
parcel·lable del sector. 

 



 

 

b) Els usos industrials es limitaran a un màxim del 30% de la mateixa superfície. Només 
s’admetran indústries fins a 3ª categoria, i es limitarà a 2.500 m2 la parcel·la màxima, llevat que 
s'integrin les preexistències. 

 

c) Els usos recreatiu, esportiu i sociocultural, en el seu conjunt, no superaran el 20%. 
 

d) Vivenda, limitada per una unitat per ús principal, adscrita al personal de vigilància cada 2.000 m2 
o fracció. 

 
3.  En lo possible, els plans parcials definiran els diferents usos als quals es destinaran les parcel·les. 
 
4.  Serà condició prèvia necessària a l’atorgament de la llicència o, en règim de comunicació, a 

l’inici de l’activitat en l’ús hoteler previst a la lletra k de l’apartat 1 o a l’inici d’obres amb 
aquest objectiu, acreditar la cessió de sòl amb aprofitament que correspongui a favor de 
l’Ajuntament o el pagament del seu equivalent econòmic, en cas de parcel·la única i 
indivisible. 

 
El document aporta la justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació, 
d’acord amb el que es disposa a l’article 97 del vigent TRLUC, acreditant-se que no 
s’està en cap de les situacions previstes en el punt 2 del mencionat article. 

La modificació no comporta increment de sostre edificable ni de la densitat de l’ús 
residencial, ni de la intensitat dels usos. Sí que comporta l’ampliació d’usos i la seva 
parcial transformació. Alhora queda acreditat que la modificació no implica cap 
increment de les reserves per a sistemes urbanístics, tal com estableix l’article 100 del 
TRLUC. 
 
Pel que fa a l’informe ambiental, la modificació no es troba inclosa en cap dels 
supòsits de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
atès que el nou ús proposat no comporta cap alteració de les característiques 
ambientals. 
 
Respecte a la mobilitat, la present modificació no es troba en cap dels supòsits que 
exigeixen la incorporació d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, d’acord 
amb el que disposa la Llei 9/2003, de mobilitat, i el Decret 344/2006, que la desplega. 
 
En compliment de l’article 99.1a del TRLUC s’incorpora com a Annex 2 les dades 
cadastrals de la finca situada a l’àmbit del sector Masia d’en Notari, on es situa una  
parcel·la susceptible de rebre el nou ús admès en la modificació proposada. 
 
L’estudi de l’àmbit qualificat amb les claus 15b i 15d evidencia que existeixen dues 
parcel·les en la mateixa situació, la referida a Masia d’en Notari i la situada a l’àmbit 
del sector Masia d’en Barreres II (Masia Torre de l’Onclet). Caldrà doncs, aportar la 
documentació necessària, identificació dels propietaris i certificats registrals, 
d’aquestes dues parcel·les per donar compliment a les determinacions de l’esmentat 
article 99.1a del TRLUC. 



 

 

9.- Avaluació econòmica 

La present modificació implica un augment de l’aprofitament de les finques situades 
dins l’àmbit, atès que s’incrementen els usos permesos. 

En compliment de l’article 99.1.c del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
s’avalua el rendiment econòmic de la present modificació comparant-lo amb el 
planejament vigent. 

Atès que s’incrementa el règim d’usos, es calcula l’augment de l’aprofitament 
resultant. En concret es considera que el nou ús, afegit als ja permesos, implica una 
variació de la relació superfície útil/superfície construïda de les edificacions (edificis 
catalogats o singulars). En resulta un augment del valor del sostre edificable de les 
edificacions que rebin el nou ús del 37% respecte al valor sense aquest nou ús. 

El document proposa l’aplicació d’aquest valor per tal d’establir el pagament a 
l’administració actuant del 10% de l’increment de valor. 

Es considera que el mètode de càlcul reflecteix correctament l’increment del valor en 
assignar un nou ús als ja establerts i es considera com a correcte el valor de 37% 
d’augment del valor del sostre edificable de les edificacions que els rebran. 

No obstant, la modificació proposada no especifica el mecanisme concret per fer 
efectiu el pagament d’aquest augment a la administració actuant.  

L’increment del valor que calcula la modificació (37%) haurà de aplicar-se al valor del 
sostre construït de la parcel·la de sòl que sol·liciti llicència amb el nou ús.  

Així doncs, per tal de aclarir i facilitar l’aplicació i quantificació de l’increment de 
valor, el document de modificació, objecte del present informe, ha d’establir un 
mètode operatiu i senzill, aplicant el procediment establert al RD 1492/2011 
“Reglamento de valoración de la Ley de Suelo”, als articles 22 i 23. 

En concret, per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou 
ús admès, s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de l’edificació existent 
del valor de la parcel·la on es dugui a terme el nou ús. El valor de la parcel·la sobre el 
que s’apliqui l’augment de valor, serà el determinat pel corresponent projecte de 
reparcel·lació o instrument de gestió emprat, degudament actualitzat a la data de la 
sol·licitud. 

10.-  Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació inicial del 
document Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació referent a la regulació 

específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de desenvolupament industrial, 

terciari i de serveis (clau 15), promogut per la Sr. J.M.S., amb la condició de la 



 

 

presentació abans del tràmit d’aprovació provisional d’un document que incorpori els 
següents punts: 

o Aportació de la documentació sobre la identitat dels propietaris i certificacions 
registrals de les parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet (sector 
Masia d’en Barreres II) i Masia d’en Notari (sector Masia d’en Notari) per donar 
compliment a les determinacions de l’article 99.1a del TRLUC. 

o Aclariments sobre el sistema de càlcul i pagament del 10% de l’augment de 
l’aprofitament en el sentit de l’explicat a l’apartat 10 del present informe:  

....per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou ús 

admès, s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de l’edificació existent 

del valor de la parcel·la on es dugui a terme el nou ús. El valor de la parcel·la sobre 

el que s’apliqui l’augment de valor, serà el determinat pel corresponent projecte de 

reparcel·lació o instrument de gestió emprat degudament actualitzat a la data de la 

sol·licitud. 

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

1.- Article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol), segons el qual la tramitació de les modificacions 
dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació, amb 
les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats previstes legalment.  

A banda d’això, en el cas de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal no 
són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) 
de l'article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol), i el tràmit d’audiència que preveu l'article 83.7 de la Llei d'urbanisme 
només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l'àmbit de la modificació. 

 
2.- Art. 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol), que regula les determinacions i documentació de les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic. 

La Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa justifica i conté les 
motivacions, determinacions i documentació que contempla l’article 118 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
3.- En compliment dels objectius propis d’aquesta Modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent, incorporat en 



 

 

el document de modificació, la suspensió de la tramitació de qualsevol plans 
urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències que contradiguin o no compleixin en ambdós 
supòsits amb la totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent, com de la 
proposada en la modificació.  

De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb anterioritat a 
l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa (com és el cas), la 
suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima 
de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 
del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de nou 
per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut tres anys 
des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC i 103.5 RLUC). 

D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui 
suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del 
que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien tramitar els instruments 
o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, 
una vegada definitivament aprovat. 
 
4.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local. 
D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords requereixen el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 

El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en l’e-tauler de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i 
sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 
85 del Text refós de la Llei d’urbanisme.    

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si escau, un informe 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg 
(art. 85.5 TRLUC).   
 
5.- Article 9, apartat 8è del Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei  
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, 
segons el qual “El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl 



 

 

no poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a 
l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits 
establerts per la Directiva de serveis”. 

Aquest precepte cal posar-lo en relació amb la Disposició Final Tercera de la referida 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, relativa a l’obligació dels plans urbanístics i de les 
ordenances d’avaluar el compliment de la Directiva de serveis i la normativa de 
transposició. 

Així com, d’acord amb l’exposat, amb la Directiva 2006/123/E del Parlament Europeu 
i del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
(Directiva de serveis), la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, i la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de 
promoció de l’activitat econòmica, que modifica l’article 9 del Decret Llei 1/2009. 
   
Per tot l’exposat, vist el document de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), redactat per Urbànic 
Arquitectura i Puigdomènech Advocats i promogut per la Sra. J.M.S., així com els 
informes tècnics i jurídics incorporats a l’expedient, i de conformitat amb el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 
el Reglament que la desenvolupa, i vista la proposta de la Comissió Informativa de 
Territori i Espai Urbà, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació, 
referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en el sòl de 
desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 15), redactat per Urbànic 
Arquitectura i Puigdomènech Advocats, i promogut per la Sra. J.M.S., assumint 
expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb l’article 101.3 
del Text refós de la Llei d’urbanisme.  Amb la condició de la presentació abans del 
tràmit d’aprovació provisional d’un document que incorpori les prescripcions 
següents, de conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient: 

o Aportació de la documentació sobre la identitat dels propietaris i certificacions 
registrals de les parcel·les corresponents a la Masia Torre de l’Onclet (sector 
Masia d’en Barreres II) i Masia d’en Notari (sector Masia d’en Notari) per donar 
compliment a les determinacions de l’article 99.1a del TRLUC. 

o Aclariments sobre el sistema de càlcul i pagament del 10% de l’augment de 
l’aprofitament en el sentit de l’explicat a l’apartat 10 de dit informe:  

....per calcular l’augment del valor que impliqui una llicència referent al nou 
ús admès, s’augmentarà un 37% la part proporcional del sostre de 
l’edificació existent del valor de la parcel·la on es dugui a terme el nou ús. El 
valor de la parcel·la sobre el que s’apliqui l’augment de valor, serà el 
determinat pel corresponent projecte de reparcel·lació o instrument de gestió 
emprat degudament actualitzat a la data de la sol·licitud. 

 



 

 

SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en l’e-tauler  
de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública 
pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional 
Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si escau, un informe 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg 
(art. 85.5 TRLUC).   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.” 

 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:      CiU (6), PSC (5), ERC (4), PP (1) i Sra. Carmen Reina 
       (1) = 17 vots 
  Vots en contra:  SOM VNG = 2 vots 
  Abstencions:    CUP (5) i C’s (1) = 6 vots 
 

 
 20. URBANISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TERCERA ADDENDA 

AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’INCASÒL REFERENT A LA 
MATERIALITZACIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR 
“PLATJA LLARGA” AL SECTOR “EIXAMPLE NORD”, DEL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 31/2013-URB)  

 
Relació de fets 
 
I.- En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, referent a la 
materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector 
“Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Aquest Conveni va estar 
aprovat prèviament per acord del Ple de la Corporació de data 18 de setembre de 
2006 (BOPB núm. 249, de 18-10-2006). 
  
II.- En data 26 de març de 2007 es va aprovar inicialment la Modificació puntual del 
PGOU pel sector l'Eixample Nord. Així mateix, en data 25 d’octubre de 2007 es va 



 

 

constituir el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l’Eixample 
Nord, que està composat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del 
Sòl, amb la participació d’ambdós ens consorciats en els drets i obligacions per 
meitats iguals, al 50%, tal i com determina expressament l’article 7.1 dels seus 
Estatuts.  
  
III.- En data 9 d’octubre de 2009 es va subscriure una primera addenda al Conveni de 
data 6 d’octubre de 2006, en la qual s’acordava modificar el calendari i termini màxim 
per formalitzar les permutes pactades en el conveni abans esmentat, modificant 
l’acorden tretzè, així com també es modificava l’acorden quinzè del conveni quant a la 
condició resolutòria de la seva eficàcia pel supòsit de no aprovar-se definitivament la 
Modificació puntual del PGOU de Vilanova i la Geltrú.  
 
IV.- En data 20 de desembre de 2013 es va signar una segona addenda al citat 
Conveni de 6 d’octubre de 2006, en virtut de la qual s’ampliava en termini per a la 
materialització de les permutes pendents entre ambdues entitats fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
V.- En paral·lel, en data 14 de juny de 2012 es va signar una Segona addenda del 
conveni de l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, 
de data 6 d’octubre de 2006, que establia com a data màxima per formalitzar les 
permutes el dia 31 de desembre de 2016. Així mateix, en data 13 de desembre de 
2012 es va signar una Segona addenda del conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de 
2006, que també establia com a data màxima per formalitzar les permutes el dia 31 
de desembre de 2016. 
 
VI.- En data 2 de maig de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en el sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i 
sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 20 de maig de 2016. Tal i com 
consta expressament en l’Acord, aquesta modificació puntual de PGO substitueix 
l’aprovada inicialment pel Ple el 26 de març de 2007, citada a l’expositiu II de la 
present Addenda, deixant-la sense efecte. Són objectius fonamentals d’aquesta 
modificació puntual la divisió de l’actual sector en tres sectors, la incorporació dels 
paràmetres urbanístics i criteris d’ordenació que van resultar guanyadors del concurs 
d’idees impulsat en el seu dia i la previsió dels instruments de planejament i gestió 
que han de fer possible la protecció de la Platja Llarga i el trasllat del seu sostre a 
l’Eixample Nord.  
 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 4 de juliol de 2016, ha 
aprovat l’ampliació del termini d’informació pública de la Modificació per un termini de 
3 mesos des de la darrera publicació obligatòria (BOP de Barcelona de 20 de juliol de 
2006). 
 
VII.- Davant les circumstàncies exposades i l’escenari actual previst en la Modificació 
del PGO darrerament aprovada inicialment, i atès que no s’han pogut materialitzar les 
permutes pendents en el termini previst a la segona Addenda al Conveni de 6 



 

 

d’octubre de 2006 signada el 20 de desembre de 2013, és necessari establir un nou 
termini de compliment i adequar els convenis i addendes signades a la nova realitat. 
 
Fonaments de dret 

1.- D’acord amb l’establert en l’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes podran 
celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com 
de dret privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic 
que tenen encomanat. 
 
2.- Conforme amb l’article 49 h) 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, en relació amb la disposició addicional vuitena, apartat 1r, d’aquesta 
mateixa Llei, el termini màxim de durada dels convenis no podrà ser superior a quatre 
(4) anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.    
 
3.- De conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació dels convenis 
urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del mes 
següent a llur aprovació. Així mateix, el present document haurà de ser sotmès per a 
la seva aprovació als tràmits i requisits que determina l’article 104 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el propi art. 26 
de l’esmentat Decret 305/2006. 
  
4.- El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció del present 
acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de bases de règim local i 
article 114.3 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a l’adopció d’aquest acord 
es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i 
vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de 
l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar la tercera addenda al Conveni de Col·laboració signat en data 6 
d’octubre de 2006, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català del Sòl, 
referent a la materialització de l'aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al 
sector “l'Eixample Nord” d’aquest municipi, que s’incorpora a l’expedient. 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins 
del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  



 

 

 
Així mateix, el present document haurà de ser sotmès als tràmits i requisits que 
determina l’article 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i el propi art. 26 de l’esmentat Decret 305/2006. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament perquè signi el referit document i 
prengui les disposicions i determinacions necessàries per al seu compliment. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients.” 
 
 
TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 6 
D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL REFERENT A LA MATERIALITZACIÓ DE 
L'APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR “PLATJA LLARGA” AL SECTOR 
“L'EIXAMPLE NORD”, DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, .... de ................. de 2016. 
 
REUNITS 
 
D'una banda la senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les circumstàncies personals de la qual no es 
ressenyen per raó del seu càrrec, assistida en aquest acte pel Sr. Marcel·lí Pons 
Duat, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
De l’altra, el senyor Damià Calvet i Valera, director de l’Institut Català del Sòl, les 
circumstàncies personals del qual no es ressenyen per raó del seu càrrec. 
 
ACTUEN 
 
La Sra. Neus Lloveras Massana actua com a alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, i en virtut de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
El senyor Damià Calvet i Valera, en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de conformitat amb les competències que li atorga la seva Llei 
fundacional 4/1980, de 16 de desembre. 
 



 

 

Respectivament es reconeixen, mútuament i recíprocament, la capacitat legal 
necessària per tal de formalitzar el present document, per la qual cosa, tal i com 
actuen,   
 
EXPOSEN 
 
I.- En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, referent a la 
materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector 
“Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  
 
II.- En data 26 de març de 2007 es va aprovar inicialment la Modificació puntual del 
PGOU pel sector l'Eixample Nord. Així mateix, en data 25 d’octubre de 2007 es va 
constituir el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de l’Eixample 
Nord, que està composat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del 
Sòl, amb la participació d’ambdós ens consorciats en els drets i obligacions per 
meitats iguals, al 50%, tal i com determina expressament l’article 7.1 dels seus 
Estatuts.   
 
III.- En data 9 d’octubre de 2009 es va subscriure una primera addenda al Conveni de 
data 6 d’octubre de 2006, en la qual s’acordava modificar el calendari i termini màxim 
per formalitzar les permutes pactades en el conveni abans esmentat, modificant 
l’acorden tretzè, així com també es modificava l’acorden quinzè del conveni quant a la 
condició resolutòria de la seva eficàcia pel supòsit de no aprovar-se definitivament la 
Modificació puntual del PGOU de Vilanova i la Geltrú.  
 
IV.- En data 20 de desembre de 2013 es va signar una segona addenda al citat 
Conveni de 6 d’octubre de 2006, en virtut de la qual s’ampliava en termini per a la 
materialització de les permutes pendents entre ambdues entitats fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
V.- En paral·lel, en data 14 de juny de 2012, es va signar una Segona addenda del 
conveni de l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, 
de data 6 d’octubre de 2006, que establia com a data màxima per formalitzar les 
permutes el dia 31 de desembre de 2016. Així mateix, en data 13 de desembre de 
2012 es va signar una Segona addenda del conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de 
2006, que també establia com a data màxima per formalitzar les permutes el dia 31 
de desembre de 2016. 
 
VI.- En data 2 de maig de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en el sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, i 
sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 20 de maig de 2016. Tal i com 
consta expressament en l’Acord, aquesta modificació puntual de PGO substitueix 
l’aprovada inicialment pel Ple el 26 de març de 2007, citada a l’expositiu II de la 
present Addenda, deixant-la sense efecte. Són objectius fonamentals d’aquesta 
modificació puntual la divisió de l’actual sector en tres sectors, la incorporació dels 



 

 

paràmetres urbanístics i criteris d’ordenació que van resultar guanyadors del concurs 
d’idees impulsat en el seu dia i la previsió dels instruments de planejament i gestió 
que han de fer possible la protecció de la Platja Llarga i el trasllat del seu sostre a 
l’Eixample Nord.  
 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 4 de juliol de 2016 ha 
aprovat l’ampliació del termini d’informació pública de la Modificació per un termini de 
3 mesos des de la darrera publicació obligatòria (BOP de Barcelona, de 20 de juliol 
de 2006). 
 
VII.- Davant les circumstàncies exposades i l’escenari actual previst en la Modificació 
del PGO darrerament aprovada inicialment, i atès que no s’han pogut materialitzar les 
permutes pendents en el termini previst a la segona Addenda al Conveni de 6 
d’octubre de 2006, signada el 20 de desembre de 2013, és necessari establir un nou 
termini de compliment i adequar els convenis i addendes signades a la nova realitat. 
 
De conformitat amb els anteriors antecedents, els compareixents, tal com actuen 
 

ACORDEN 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl modifiquen el 
redactat de l’acorden Tretzè del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl de data 6 d’octubre de 2006, que fou 
modificat per l’Addenda signada el 9 d’octubre de 2009, i posteriorment modificat en 
una segona Addenda de data 20 de desembre de 2013, en el sentit d’adequar el 
termini per a materialitzar les permutes previstes entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Institut Català del Sòl al calendari previst a la modificació puntual del PGOU 
en tràmit. No obstant, d’acord amb el que preveu l’art. 49 h) 1r i disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre la durada màxima dels convenis, es 
preveu una durada de quatre anys (31 de desembre de 2020). 
 
SEGON.- Ambdues entitats públiques compareixents, tal com actuen, ratifiquen i 
s’obliguen al compliment de la resta d’acords i pactes vigents del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, en tot 
allò que no hagi estat alterat pel present acord.  
 
TERCER.- A més de l’expiració del termini de vigència per compliment del seu 
objecte, constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest conveni les següents: 
 
- Les previstes al conveni inicial i les seves addendes i, si escau, documents 

complementaris, en tot el que el present acord no modifiqui. 
- La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.  
- La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin 

els requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.  
- L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos 

contrets en aquest conveni. En aquest cas d’incompliment, s’estarà al que les 
parts varen convenir al Conveni inicial (BOP Barcelona núm. 249, de 18 d’octubre 
de 2006).   

 



 

 

QUART.- L’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tal com 
actuen, deixen sense efecte qualsevol pacte o acord emès anteriorment, que sigui 
incompatible amb la present addenda. 
 
CINQUÈ.- Aquesta Tercera Addenda de conveni ha estat autoritzada pel Consell de 
Direcció de l’Institut Català del Sòl de data ......, i pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú en sessió de data ..... de ........ de 2016. 
 
SISÈ.-  En compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic de les administracions públiques de Catalunya, el contingut íntegre d’aquesta 
segona addenda al Conveni de 6 d’octubre de 2006, un cop signat, serà publicat a les 
webs de l’INCASÒL, del Departament de Territori i Sostenibilitat i, així mateix, es 
publicarà en el DOGC la data de l’aprovació del conveni pel Consell de direcció de 
l’INCASÒL, la data en la qual es va donar compte del mateix al Consell 
d’Administració, i la data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el 
seu contingut íntegre consta publicat en les abans esmentades webs.  
 
SETÈ.- Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni, les parts se sotmetran expressament a 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de Barcelona. 
 
I perquè consti, i als efectes oportuns, les persones ressenyades a l'inici del present 
document signen aquesta tercera addenda de conveni, en el lloc i data expressats al 
seu encapçalament per triplicat i a un sol efecte. 
 
 
Director de l’Institut                         Il·lma. Sra. Alcaldessa de     
Català del Sòl                                            l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú      
 
  
                                                                                                             
Sr. Damià Calvet i Varela                            Sra. Neus Lloveras Massana        
 
 
   Sr. Marcel·lí Pons Duat 
   Secretari General de l’Ajuntament. 
   En dono fe, 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:      CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1) i Sra.  
       Carmen Reina (1) = 18 vots 
  Vots en contra:  CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots  
 

 

 



 

 

 
 21. URBANISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TERCERA ADDENDA 

AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA I DE RESOLUCIÓ 
EXTRAJUDICIAL DE DATA 6 D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SOCIETAT 
MERCANTIL SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, SL. (Exp. 
31/2013-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- Que en data 2 de novembre de 2009 varen signar una addenda al conveni de data 
6 d’octubre de 2006 per la qual acordaven modificar les clàusules primera i setena del 
conveni esmentat, per tal d’ajustar els drets i obligacions previstes per cada una de 
les parts al nou calendari de permutes previst en la també nova addenda al conveni 
signada inicialment entre l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer Immobiliària, 
SA, el mateix dia 6 d’octubre de 2006. 
 
II.- Que en data 14 de juny de 2012 l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer 
Immobiliària, SA, varen signar una segona addenda al seu conveni, en virtut de la 
qual es preveia com a data màxima de formalització de permutes el 31 de desembre 
de l’any 2016. Així mateix, en data 13 de desembre de 2012 es va signar una Segona 
addenda del conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la mercantil Subirats 
Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de 2006, que també establia com a 
data màxima per formalitzar les permutes el dia 31 de desembre de 2016. 
 
III.- En data 23 de novembre de 2016, l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer 
Immobiliària, SL, han signat una tercera addenda a l’esmentat conveni en la que es 
preveu com a data màxima de formalització de permutes el 31 de desembre de 2018, 
motiu pel qual cal ajustar de nou el calendari d’efectes de drets i deures entre les 
parts prenent per referència aquesta data. 
 
IV.- En data 2 de maig de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en el sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú i 
sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 20 de maig de 2016. Aquesta 
modificació puntual de PGO substitueix l’aprovada inicialment pel Ple el 26 de març 
de 2007, deixant-la sense efecte. Són objectius fonamentals d’aquesta modificació 
puntual la divisió de l’actual sector en tres sectors, la incorporació dels paràmetres 
urbanístics i criteris d’ordenació que van resultar guanyadors del concurs d’idees 
impulsat en el seu dia i la previsió dels instruments de planejament i gestió que han 
de fer possible la protecció de la Platja Llarga i el trasllat del seu sostre a l’Eixample 
Nord.  
 
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 4 de juliol de 2016 ha 
aprovat l’ampliació del termini d’informació pública de la Modificació per un termini de 
3 mesos des de la darrera publicació obligatòria (BOP de Barcelona de 20 de juliol de 
2006). 
 



 

 

V.- Davant les circumstàncies exposades i l’escenari actual previst en la Modificació 
del PGO darrerament aprovada inicialment, i atès que no s’han pogut materialitzar les 
permutes pendents en el termini previst a la segona Addenda al Conveni de 6 
d’octubre de 2006, signada el 13 de desembre de 2012, és necessari establir un nou 
termini de compliment i adequar els convenis i addendes signades a la nova realitat. 
 
Fonaments de dret 

1.- D’acord amb l’establert en l’article 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquestes podran 
celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones, tant de dret públic com 
de dret privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic 
que tenen encomanat. 
 
2.- Conforme amb l’article 49 h) 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, en relació amb la disposició addicional vuitena, apartat 1r, d’aquesta 
mateixa Llei, el termini màxim de durada dels convenis no podrà ser superior a quatre 
(4) anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior.    

 
3.- De conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació dels convenis 
urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del mes 
següent a llur aprovació.  Així mateix, el present document haurà de ser sotmès per a 
la seva aprovació als tràmits i requisits que determina l’article 104 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el propi art. 26 
de l’esmentat Decret 305/2006. 
  
4.- El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció del present 
acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de bases de règim local i 
article 114.3 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a l’adopció d’aquest acord 
es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, 
vista la proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar la tercera addenda al Conveni de col·laboració urbanística i de 
resolució extrajudicial de data 6 d’octubre de 2006, entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la societat mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SL. 
 



 

 

SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins 
del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Així mateix, el present document haurà de ser sotmès als tràmits i requisits que 
determina l’article 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‘agost, que aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i el propi art. 26 de l’esmentat Decret 305/2006. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament perquè signi el referit document i 
prengui les disposicions i determinacions necessàries per al seu compliment. 
 
QUART. Notificar aquest acord a Subirats Berenguer Immobiliària, SL, amb expressió 
dels recursos que siguin escaients. De la signatura d’aquesta addenda se’n donarà 
complida informació a l’Institut Català del Sòl, als efectes escaients.” 
 
 
TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA I DE 
RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE DATA 6 D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SOCIETAT MERCANTIL 
SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, SA. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, .... de ................. de 2016. 
 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Neus 
Lloveras i Massana, assistida en aquest acte pel secretari de la Corporació Municipal, 
senyor Marcel·lí Pons Duat.  
  
De l’altra, el senyor Emilio Salvador Descarrega Hierro, major d’edat, amb domicili a 
efectes de notificacions a Tortosa, xxxxxxxxxx  i DNI núm. xxxxxx. 
 

ACTUEN 
 
La Il·lma. Alcaldessa Sra. Neus Lloveras i Massana, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, degudament facultada per a aquest acte en virtut 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 53.1 a) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El senyor Emilio Descarrega Hierro, actua en nom i representació de la mercantil 
“Subirats Berenguer Immobiliària, SL” (per transformació de l’antiga SA), entitat 
domiciliada a Tortosa, Av. Generalitat, núm. 175, amb NIF B-43020882, inscrita al 



 

 

Registre Mercantil de Tarragona al tom 264, llibre 193 de la secció 3ª de societats, foli 
166, full T-5171, en la seva condició de president del Consell d’Administració i 
conseller delegat. 
 

EXPOSEN: 
 
I.- Que en data 2 de novembre de 2009 varen signar una addenda al conveni de data 
6 d’octubre de 2006 per la qual acordaven modificar les clàusules primera i setena del 
conveni esmentat, per tal d’ajustar els drets i obligacions previstes per cada una de 
les parts al nou calendari de permutes previst en la també nova addenda al conveni 
signada inicialment entre l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer Immobiliària, 
SA, el mateix dia 6 d’octubre de 2006. 
 
II.- Que en data 14 de juny de 2012 l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer 
Immobiliària, SA, varen signar una segona addenda al seu conveni, en virtut de la 
qual es preveia com a data màxima de formalització de permutes el 31 de desembre 
de l’any 2016. Així mateix, en data 13 de desembre de 2012 es va signar una Segona 
addenda del conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la mercantil Subirats 
Berenguer Immobiliària, SA, de data 6 d’octubre de 2006, que també establia com a 
data màxima per formalitzar les permutes el dia 31 de desembre de 2016. 
 
Si bé “Subirats Berenguer Immobiliària, SL” tenia en aquell moment forma jurídica de 
societat anònima, sota la denominació “Subirats Berenguer Immobiliària, SA”, 
aquesta es va transformar en societat limitada, mitjançant escriptura atorgada davant 
el notari de Barcelona Sr. José Bauzá Corchs en data 30 de juny de 2014, essent la 
mateixa entitat mercantil, conservant la seva personalitat jurídica pròpia, de 
conformitat amb allò establert a l’article 3 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre 
modificacions estructurals de les societats mercantils.     
 
III.- En data 23 de novembre de 2016, l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer 
Immobiliària, SL, han signat una tercera addenda a l’esmentat conveni en la que es 
preveu com a data màxima de formalització de permutes el 31 de desembre de 2018, 
motiu pel qual cal ajustar de nou el calendari d’efectes de drets i deures entre les 
parts prenent per referència aquesta data. 
 
IV.- En data 2 de maig de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en el sector Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú i 
sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 20 de maig de 2016. Aquesta 
modificació puntual de PGO substitueix l’aprovada inicialment pel Ple el 26 de març 
de 2007, deixant-la sense efecte. Són objectius fonamentals d’aquesta modificació 
puntual la divisió de l’actual sector en tres sectors, la incorporació dels paràmetres 
urbanístics i criteris d’ordenació que van resultar guanyadors del concurs d’idees 
impulsat en el seu dia i la previsió dels instruments de planejament i gestió que han 
de fer possible la protecció de la Platja Llarga i el trasllat del seu sostre a l’Eixample 
Nord.  
 



 

 

Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 4 de juliol de 2016, ha 
aprovat l’ampliació del termini d’informació pública de la Modificació per un termini de 
3 mesos des de la darrera publicació obligatòria (BOP de Barcelona de 20 de juliol de 
2006). 
 
V.- Davant les circumstàncies exposades i l’escenari actual previst en la Modificació 
del PGO darrerament aprovada inicialment, i atès que no s’han pogut materialitzar les 
permutes pendents en el termini previst a la segona Addenda al Conveni de 6 
d’octubre de 2006, signada el 13 de desembre de 2012, és necessari establir un nou 
termini de compliment i adequar els convenis i addendes signades a la nova realitat. 
 
Per tot l’exposat, els compareixents, tal com actuen, 
 

ACORDEN: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, 
tal com actuen, modifiquen el redactat de les clàusules primera i setena del conveni 
de col·laboració urbanística i de resolució extrajudicial signat en data 6 d’octubre de 
2006 i modificat en dates 2 de novembre de 2009 i 13 de desembre de 2012, en el 
sentit de substituir la data màxima de formalització de permuta i de producció 
d’efectes derivats del transcurs del termini de 31 de desembre de 2016, pel 31 de 
desembre de 2018.  
 
D’aquesta manera, les referides clàusules queden amb el contingut  següent: 

“PRIMER.- Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, es compromet a no continuar 
les obres d’urbanització i a no iniciar les obres de construcció de l’edifici de la 
parcel·la R3, malgrat les resolucions judicials descrites, mentre sigui propietària 
de qualsevol de les parcel·les R1, R2, R3 i R4 de Platja Llarga, i fins a la 
permuta de totes elles o fins a la data màxima per formalitzar la totalitat de les 
permutes si no s’han formalitzat totes, sempre que es compleixin les obligacions 
dimanants del present conveni amb l’ajuntament i que es compleixin les 
obligacions derivades de l’acord de permuta amb l’Institut Català del Sòl, 
donada la interrelació entre tots els pactes. 
 
Als efectes oportuns, la data màxima pactada entre l’Institut Català del Sòl i 
Subirats Berenguer Inmobiliaria, SA, per formalitzar la totalitat de les permutes 
és el dia 31 de desembre de 2018. 
 
Durant aquest període de temps, i fins a la permuta de totes les parcel·les o fins 
el dia límit (31 de desembre de 2018) si no s’han formalitzat totes, els terminis 
per iniciar o executar els treballs d’urbanització i edificació, així com d’altres 
accessoris (grues, etc) restaran suspesos de mutu acord, i no computaran als 
efectes de caducitat o finalització dels expedients administratius, i aquesta 
situació no produirà, en cap cas, pèrdua dels drets de Subirats Berenguer 
Inmobiliaria, SL”. 
 
“SETÈ.- En el supòsit que no s’acompleixin totes les obligacions derivades del 
present conveni o de l’acord de permuta entre Subirats Berenguer Inmobiliaria, 



 

 

SL, i l’Institut Català del Sòl, per qualsevol motiu, o bé en el cas que no s’hagin 
formalitzat totes les permutes de les parcel·les R1, R2, R3 i R4, el dia màxim 
previst (31 de desembre de 2018), també per qualsevol motiu, Subirats 
Berenguer Inmobiliaria, SL, restarà lliure de qualsevol compromís derivat del 
present conveni, comunicarà aquesta situació a l’ajuntament i a l’Institut Català 
del Sòl i, automàticament i sense cap altre requisit o prescripció, es produiran 
els efectes simultanis següents: 

a) Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, podrà executar les obres i instal·lacions 
autoritzades al dia d’avui i podrà sol·licitar els permisos pertinents per a la 
construcció de les parcel·les de les que sigui propietària, d’acord amb el 
planejament vigent en el moment de subscriure aquest document. 

b) Es tornaran a comptar els terminis per iniciar o executar els treballs 
d’urbanització i edificació, així com d’altres accessoris (grues, etc). 

c) Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, ingressarà en la caixa municipal les 
quantitats rebudes en concepte de devolució de taxes, per import de 
200.382,70 €, en virtut d’aquest conveni. 

d) Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, i/o la Junta de Compensació 
dipositaran en la caixa municipal avals bancaris solidaris pels mateixos 
imports i conceptes que se li han retornat en virtut d’aquest conveni. 

e) L’Ajuntament retornarà a Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, l’aval bancari 
solidari per import de 1.599.617,30 €, constituït a l’empara d’aquest conveni. 

f) Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, i l’Ajuntament podran instar la 
continuació dels procediments judicials citats en aquest conveni. 

A més, en aquest supòsit, si l’Ajuntament realitzés qualsevol conducta o 
omissió contrària a les obligacions assumides per aquest conveni de 
manera que retardés l’execució de les obres per Subirats Berenguer 
Inmobiliaria, SL, o la concessió de les llicències o permisos municipals 
d’acord amb l’ordenament jurídic, per qualsevol motiu, l’Ajuntament haurà 
d’abonar automàticament a Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, una 
quantitat equivalent a 12.000 € per cada dia de demora o retard, sense 
perjudici d’indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats per qualsevol 
concepte.”  

Sense perjudici de l’anterior, Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, podrà, a més, no 
continuar les obres d’urbanització i no realitzar obres de construcció al sector Platja 
Llarga, fins que l’Institut Català del Sòl (Incasòl) aboni en diners en valor de les 
permutes pendents de formalitzar més l’import de la quota de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA), d’acord amb allò previst a la Tercera Addenda entre Subirats Berenguer 
Immobiliària, SL, i l’Institut Català del Sòl (Incasol). En tal cas, els terminis per iniciar 
o executar els treballs d’urbanització i edificació, així com d’altres accessoris (grues, 
etc.), restaran suspesos de mutu acord, i no computaran als efectes de caducitat o 
finalització dels expedients administratius, i aquesta situació no produirà, en cap cas, 
pèrdua dels drets de Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL.” 

 



 

 

SEGON.- Per tal de reduir els perjudicis de “Subirats Berenguer Immobiliària, SL” i 
d’accedir a una nova pròrroga del termini per al compliment de les permutes de les 
parcel·les del sector Platja Llarga i per culminar la modificació puntual del PGOU en 
l’Eixample Nord, previstes inicialment per a la data límit de 31 de desembre de 2010, i 
atès que “Subirats Berenguer Immobiliària, SL” ha de pagar la quantitat de 
1.599.617,30 € a la Corporació Local al finalitzar el procés en concepte d’obres 
d’urbanització pendents d’executar al sector Platja Llarga, segons consta al Pacte 
Quart del Conveni inicial de 6 d’octubre de 2006, les parts convenen compensar amb 
aquesta quantitat tots els imports que satisfaci aquesta societat en concepte de 
quotes de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys (Plusvàlua) que resultin de 
les operacions derivades dels convenis descrits més amunt. En aquesta compensació 
només es tindran en compte les quotes abonades per les transmissions efectuades 
durant l’any 2016 i les posteriors fins a la darrera permuta inclosa, i no les anteriors. 
Per tant, “Subirats Berenguer Immobiliària, SL” abonarà, al mes següent d’atorgar-se 
la darrera escriptura de permuta, la quantitat resultant de deduir els imports satisfets 
pels conceptes indicats (quotes de Plusvàlua) de la quantitat inicialment prevista 
(1.599.617,30 €). Per tant, el Pacte Quart del Conveni inicial de 6 d’octubre de 2006 
resta modificat en els termes resultants d’aquest acord.   
 
TERCER.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Subirats Berenguer Inmobiliaria, SL, 
tal com actuen, ratifiquen i s’obliguen al compliment de la resta d’acords i pactes del 
conveni de col·laboració de 6 d’octubre de 2006 i de les addendes al conveni de 2 de 
novembre de 2009 i 13 de desembre de 2012, signades anteriorment. 
 
QUART.- De la signatura d’aquesta addenda se’n donarà complida informació a 
l’Institut Català del Sòl, als efectes escaients. 
 
CINQUÈ.- La present addenda de conveni haurà de ser aprovada o ratificada per 
majoria absoluta de la composició de l’ajuntament, en els termes previstos a la 
legislació de règim local, dita ratificació serà publicada a la web municipal i al Butlletí 
Oficial de la Província i serà incorporada als documents de planejament urbanístic 
general que es tramitin en el sector Eixample Nord. 
 
 
I perquè consti, i als efectes oportuns, les persones ressenyades a l'inici del present 
document signen aquesta tercera addenda de conveni, en el lloc i data expressats al 
seu encapçalament per triplicat i a un sol efecte. 
 
 
Sra. Neus Lloveras Massana            Sr. Emilio Descarrega Hierro  
Il·lma. Alcaldessa-Presidenta de      Conseller Delegat de “Subirats Berenguer                       
la Corporació municipal                     Immobiliària, SA”            
 
 
 
    Sr. Marcel·lí Pons i Duat 
    Secretari de l’Ajuntament 
 
 



 

 

L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen 
    Reina (1) = 18 vots 
  Abstencions: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots  
 

 

 22. HABITATGE. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 08.11.2016, 
D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA RELATIVA A 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER 
A L’EXERCICI 2016, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL FUNCIONAMENT D’UN SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ PELS DEUTES DE L’HABITATGE (SIDH) I DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA (SAC). (Exp. 36/2013-HAB) 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2016 va prendre l’acord 
d’aprovar l’addenda relativa a l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2016, del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al funcionament d’un Servei d’Intermediació 
pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i d’un Servei d’Atenció Ciutadana (SAC). 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 
2016, que diu literalment el següent: 
 

“PRIMER. Aprovar d’addenda relativa a l’aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2016, del Conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
funcionament d’un Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i del Servei d’atenció ciutadana (SAC), que s’adjunta a aquesta 
proposta. 
 
SEGON. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
TERCER. Notificar a la Diputació de Barcelona el present acord.” 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

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



 

 

 23. HABITATGE. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 29.11.2016, 
D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE DATA 
30 DE JULIOL DE 2013, PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE L’ÚS 
D’HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRATS PER 
L’AGÈNCIA. (Exp. 66/2016 HAB) 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2016 va prendre l’acord 
d’aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de data 30 de juliol de 
2013, per a la cessió temporal de l’ús d’habitatges de titularitat pública administrats per 
l’Agència.  
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 
2016, que diu literalment el següent: 
 

“PRIMER. Aprovar l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la cessió temporal d’ús de cinc habitatges,  que s’adjunta a 
aquesta proposta, en totes les seves clàusules i estrictes termes, fins el dia 
30 de juliol de 2017. 
 
SEGON. El pagament de la contraprestació per la cessió de l’ús dels cinc 
habitatges, així com també la previsió dels serveis, les quotes 
comunitàries, l’IBI, i les taxes estipulades en l’annex de l’esmentada 
Addenda, anirà a càrrec de la partida pressupostària núm. 
40.1521.2279901 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la 
Corporació signi quants documents siguin necessaris per a la formalització 
del present acord. 
 
QUART. Sotmetre a ratificació del Ple municipal el present acord. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.” 

 
 
ANNEX 



 

 

 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA i L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ DE DATA 30 DE JULIOL DE 2013. 
 
Barcelona,  xx d’xxx de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que actua en nom i representació d’aquesta entitat en virtut del 
nomenament efectuat per acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència, aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre. 
 
D’una altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que actua en nom i representació de l’esmentat  Ajuntament, en 
ús de les funcions que li atribueixen l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya 
i de conformitat amb l’acord del Ple de data XX de XXXX de 2016.  
 
I d’una altra part, el senyor Marcel·lí Pons Duat, secretari general de la Corporació  de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta 
addenda i 
 
EXPOSEN 
 
I.- En data 30 de juliol de 2013 es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
termini d’un any, prorrogable per igual termini, relatiu a la cessió de cinc habitatges de 
titularitat pública per a aquelles persones del municipi amb especials necessitats 
d’atenció, podent així impulsar les polítiques socials municipals. 
 
II.- A la clàusula sisena de l’esmentat conveni, s’estableix que tindrà una vigència 
d’un any i que es podrà prorrogar successivament per períodes d’idèntica durada. 
 
III.- Posteriorment, es van signar 2 addendes al conveni de dates 25 de setembre de 
2014 i 15 de gener de 2016, mitjançant les quals s’ha prorrogat la seva vigència. 
 
IV.- L’article 2 de la Llei 13/2009, estableix que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
té com objectiu executar i gestionar les polítiques d’habitatge que són competència 
de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els 
principis de cooperació i col·laboració amb els ens locals i en concertació, si escau, 
amb altres ens de caràcter públic o privat. 
 



 

 

V.- Anirà a càrrec de la partida pressupostària núm. 40.1521.2279901 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú el pagament de la contraprestació per la cessió de l’ús dels 
cinc habitatges que ja estan cedits i a disposició de l’Ajuntament, així com també la 
previsió dels serveis, quotes comunitàries, l’IBI i les taxes estipulades en l’annex 
d’aquesta addenda. 
 
VI.- Arribat el compliment del termini de vigència assenyalat d’un any, els 
compareixents, en la respectiva qualitat en què actuen, donen constància de la plena 
satisfacció en el compliment dels objectius fixats, així com la seva voluntat de 
procedir, mitjançant la signatura d’aquesta addenda al conveni, a la pròrroga 
expressa d’aquest conveni fins el 30 de juliol de 2017, amb ratificació de totes les 
seves clàusules. 
 
I, d’acord amb les exposades manifestacions, 
 
ACORDEN 
 
Primera i Única.- Prorrogar la vigència del conveni signat el dia 30 de juliol de 2013  
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
totes les seves clàusules i estrictes termes, fins el dia 30 de juliol de 2017. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, en el lloc 
i la data expressats en l’encapçalament. 
 
 
Jaume Fornt i Paradell               Neus Lloveras i Massana 
Director de l’Agència de l’Habitatge          Alcaldessa de l’Ajuntament de         
de Catalunya      Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
    Marcel·lí Pons Duat 
    Secretari general  
    de la Corporació 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

24. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DE 
L’APARCAMENT DE LA PLAÇA CHARLIE RIVEL QUE INCLOGUI 
L’OCUPACIÓ D’UNA PORCIÓ DE TERRENY DEL DOMINI PÚBLIC PER 
A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS EDICLES ACCESSORIS, AL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU EN VIGOR.  (Exp. 1098/2016-SVI) 

 
Relació de fets 



 

 

 
I. En data 1 de juliol de 2002, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
encarregar a la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (VNG 
Aparcaments) la gestió, administració, explotació i construcció, en el seu cas, de tots 
els aparcaments soterrats i zones d’estacionament regulat sota la titularitat de 
l’Ajuntament. 
 
II. En data 15 de setembre de 2003, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
atorgà a la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (VNG 
Aparcaments) la concessió per a l’ús privatiu de l’aparcament soterrani de la plaça 
Charlie Rivel. 
 
III. En data 28 de juliol de 2016, el Sr. Daniel Llobera Adán, en nom i representació de 
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, sol·licita a aquest Ajuntament 
que li sigui atorgada una ocupació de domini públic, cedint el sòl públic necessari per 
a la construcció de dos edicles que cobreixin les portes d’accés i impedeixi que en 
cas de pluja les escales suposin un perill de lliscament per als usuaris, atès que dita 
societat ha estat demandada en diverses ocasions pels danys ocasionats per 
caigudes a les escales. I també per impedir els actes incívics que sovint es donen i 
garantir la seguretat dels usuaris. 
 
Els edicles estarien situats a la plaça Charlie Rivel ocupant una superfície de domini 
públic de: 
 

•  Edicle 1, carrer Pare Garí, superfície 18,76 m2, amb una cobertura afegida de 
3,33m2. 

•  Edicle 2, carrer Doctor Fleming, superfície de 20,30 m2. 
 
Adjuntant a la petició d’ocupació de domini públic els Plànols d’alçat i planta dels 
projectes dels edicles a construir sobre les dues escales de la plaça. 
 
Fonaments de dret 
 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals, l’ús privatiu és el constituït per 
l’ocupació d’una porció de terreny del domini públic, de manera que limita o exclou la 
utilització per la resta d’interessats. Essent l’ús normal aquell que és conforme amb el 
destí principal del domini públic al qual afecti. 
 
2. Articles 57 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals (modificat pels 
articles 41, 42 i 49 del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i 
s’adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments 
reglamentaris que afecten les matèries de règim local, entre d'altres). 
 
3. Aquesta autorització i ampliació de la concessió vigent tindrà la consideració 
d’accessòria i necessària per a l’execució contracte administratiu, i estarà vinculada a 
aquest a efectes d’atorgament, duració, vigència i transmissibilitat i haurà de ser 
aprovada pel Ple de la Corporació com a òrgan que té atribuïda la competència.  
 



 

 

4. D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. AUTORITZAR l’ampliació de la concessió administrativa de l’ús privatiu de 
l’aparcament de la plaça de Charlie Rivel a l’empresa Serveis d’Aparcaments de 
Vilanova i la Geltrú, SAM, de forma que inclogui l’ocupació d’una porció de terreny de 
domini públic per a la construcció de dos edicles situats a la plaça Charlie Rivel, 
ocupant una superfície de via pública de: 
 

•  Edicle 1, carrer Pare Garí, superfície 18,76 m2, amb una cobertura afegida de 
3,33m2. 

•  Edicle 2, carrer Doctor Fleming, superfície de 20,30 m2, pel temps que resta 
pendent de compliment de la concessió demanial. 

 
SEGON. Aquesta autorització i ampliació de la concessió vigent tindrà la consideració 
d’accessòria i necessària per a l’execució contracte administratiu, i estarà vinculada a 
aquest a efectes d’atorgament, duració i vigència i transmissibilitat i haurà de ser 
aprovada pel Ple de la Corporació com a òrgan que té atribuïda la competència. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, SAM.” 
 
 

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

 
 

MOCIONS 
 

 
Atès que hi ha prevista una intervenció pública en la moció número 28 de l’ordre del 
dia, aquesta es passa a tractar en primer lloc. 
 

 
Grups Municipals de la CUP, ERC, C’s, SOM VNG, PP i regidora no adscrita 

 
 28. MOCIÓ SOBRE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE L’EMPRESA 

COMPONENTES VILANOVA, SA I LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 
AMB ELS VEÏNS DE LA CIUTAT.  (Exp. 63/2016-eMOC) 
 

L'empresa Grupo Componentes Vilanova és una empresa ubicada al sector de 
Solicrup, que es dedica a la fabricació de peces d’alumini. Va néixer l’any 1958, amb 



 

 

el nom d’Industrias del Mediterráneo, S.A. (IMSA) i actualment forma part del grup CIE 
Automotive. 
 
Actualment disposa d'autorització ambiental, atorgada per la Generalitat, per a 
l'activitat de fusió de metalls no ferrosos i la construcció de motlles metàl·lics per a la 
fosa d'alumini a alta pressió i matrius de desbarbatge de les peces corresponents. 
Aquesta resolució fixa una capacitat de producció de 14.855 Tn/any, així com una 
capacitat de tractament del residu de ferralla d'alumini de 6.900 Tn/any. 
 
La utilització de residus d’alumini per a la fabricació de peces es duu a terme des de 
l'any 2006. Des d’aquesta data l'Ajuntament de Vilanova rep queixes dels veïns per 
les molèsties ocasionades per l'empresa en matèria de soroll, fums i olors. 
 
Arran d'aquestes queixes i de la insistència dels veïns, entre els mesos de juliol i 
octubre de 2013 es va instal·lar una unitat mòbil de mesura de la qualitat de l'aire. 
Durant aquest període de mesura les molèsties van disminuir considerablement. Els 
mesuraments, centrats en els contaminants bàsics, van concloure que l'empresa va 
complir amb la normativa durant aquest període. 
 
Atès que la situació de molèsties persistia, l'any 2014 es va crear el Col·lectiu Veïns 
per la Convivència (CVC, actualment Col·lectiu de Veïns contra la Contaminació), 
format per veïns del barri de Mar de Vilanova, de Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) i 
de la zona residencial Les Llunes. El col·lectiu va recollir 900 signatures de suport i va 
elaborar un dossier per posar en evidència que el problema de convivència persistia. 
El gener de 2015 es van entregar el dossier i les signatures a l'Ajuntament de 
Vilanova, a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, al Síndic de Greuges i a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat. 
 
El col·lectiu CVC ha demanat repetidament formar una taula de treball on hi siguin 
representats l'Ajuntament de Vilanova, la Generalitat, l'empresa i els veïns. Fins ara, 
però, aquesta taula s'ha creat sense la participació dels veïns. 
 
Davant d'aquesta situació, i de la preocupació pels efectes que pot tenir la 
contaminació de l'empresa sobre la salut dels veïns, el col·lectiu CVC va encarregar, 
l'any 2015, i amb mitjans econòmics propis, un estudi preliminar de mesures de 
contaminació de l'aire i del sòl al Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 
(CTQC). 
 
L'estudi conclou que es detecten nivells molt elevats de benzè (compost cancerigen), 
derivats del benzè i organoclorats que poden ser perillosos per a la salut i que es 
troben molt per sobre dels límits que estableix la normativa. També conclou que es 
detecten nivells molt elevats d'alumini al sòl. Aquest estudi va ser entregat a 
l'Ajuntament el mes de març de 2016 i també a la Generalitat. 
 
El febrer de 2016, després de les pressions dels veïns, es va instal·lar al jardí de Les 
Llunes II un captador de partícules PM 10 i, posteriorment, de PM 2,5. Fins ara, 
aquestes partícules no s'han analitzat per veure'n la composició i el possible risc per a 
la salut. 
 



 

 

Els veïns, a més, fa mesos que enregistren un seguit de fotografies on es veu que el 
fum de la instal·lació surt principalment pels extractors, i no per la xemeneia (on hi ha 
instal·lats els filtres depuradors). Aquestes fotografies es complementen també amb 
una fotografia tèrmica que corrobora les emissions difuses. 
 

  
Fotografies normal (esquerra) i tèrmica (dreta) de les instal·lacions. 

 
Pel que fa al soroll, les queixes per part dels veïns han estat constants durant els 
últims anys. Les mesures efectuades per la policia local mostren com en alguns casos 
els nivells de soroll superen els que estableix l'ordenança municipal. 
 
Els veïns també han constatat que els arbres propers al recinte de l'empresa han 
emmalaltit o han mort durant els últims anys, sense que es pugui descartar que sigui 
com a efecte de la contaminació. 

  Arbre situat al costat de l'empresa Componentes 
 
Cal tenir en compte, també, que: 
 

- Els mesuraments de qualitat de l'aire a Vilanova que duu a terme la Generalitat 
a través de la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica 



 

 

es realitzen a través de 3 estacions de mesura situades lluny d'aquesta 
instal·lació (barri del Tacó, plaça de la Vila i plaça de les Danses), que 
mesuren un nombre limitat de contaminants (excloent-ne molts nocius per a la 
salut i per al medi), i que no tenen en compte l'existència d'instal·lacions 
industrials com la de Componentes (les anàlisis són les mateixes per a un 
entorn rural que per a un urbà o un industrial).  

 
- Els nivells màxims permesos legalment són superiors als recomanats per 

l'Organització Mundial de la Salut per prevenir malalties cardiorespiratòries 
(segons estimacions de l'Agència Europea del Medi Ambient, cada any es 
produeixen 25.000 morts prematures a l'Estat com a conseqüència de la 
contaminació de l'aire). 

 
- La contaminació emesa per l'empresa Componentes no només afecta els 

veïns de les Llunes, sinó que a causa dels vents i de la dispersió de 
contaminants afecta tot el municipi. Els veïns perceben el problema de forma 
més aguda atès que viuen al costat, i són els principals afectats pel soroll i les 
olors, però el fum i la contaminació es dispersen per l'entorn. De fet, mesures 
d'olors efectuades pels veïns han permès constatar com la contaminació arriba 
molt lluny del sector Les Llunes. 

 
- L’empresa Componentes ha sol·licitat autorització per tractar 51.900 Tn/any de 

ferralla, la qual cosa és previsible que aguditzi la problemàtica existent, atès 
que això representaria multiplicar gairebé per deu la capacitat de tractament 
autoritzada actualment (6.900 Tn/any), capacitat amb la qual fins ara no s’ha 
garantit una bona convivència entre l’empresa i els veïns. I capacitat que, 
d’acord amb la informació facilitada per la Generalitat, no ha estat respectada 
per l’empresa. 
 

Davant d'aquesta situació, i amb els objectius de garantir la convivència entre els 
veïns de Vilanova i l'empresa Componentes, i de reduir al mínim els riscos que 
representa el funcionament de l'empresa per a la salut dels vilanovins i per a l'entorn, i 
atès que l’Ajuntament de Vilanova té competències en matèria de soroll, pols, olors i 
salut pública, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Crear una taula de seguiment del cas Componentes, on hi siguin 
representats els membres de la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Espai 
Urbà, el Col·lectiu de Veïns contra la Contaminació, la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i l'empresa Componentes Vilanova. 
 
SEGON. Instar la Diputació de Barcelona a instal·lar una estació contínua de mesura 
del soroll al sector residencial Les Llunes. 
 
TERCER. Encarregar un estudi sobre la qualitat de l’aire al sector residencial Les 
Llunes amb l’objectiu d’avaluar la situació real de la qualitat de l’aire a la zona (amb 
una mostra representativa de mesures preses dins d’un període de temps total d’un 
any), d'identificar i quantificar els compostos més nocius per a la salut i de corroborar 



 

 

la procedència dels mateixos. L’estudi s’encarregarà a un organisme independent de 
l’Ajuntament de Vilanova i de l’empresa Componentes a través d’una licitació, les 
condicions de la qual s'acordaran a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i 
Espai Urbà. L'estudi es farà en un període de funcionament normal de l'activitat. En 
qualsevol cas, caldrà que l'estudi tingui en compte les dades i característiques de 
producció de l'empresa durant el període de mesura (nivell de producció i fonts 
emprades per a la producció). 
 
QUART. Consignar una partida dins del pressupost de l'any 2017 per elaborar l'estudi. 
Licitar l’estudi dins del primer semestre de l’any 2017. 
 
CINQUÈ. Fer públics els resultats de l’estudi a través d'una roda de premsa i de la 
seva publicació al web municipal. 
 
SISÈ. Instar la Generalitat que adapti el punts de control d’immissions de la Xarxa de 
Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) segons els resultat i conclusions 
de l’estudi realitzat i de les  indicacions que s'efectuïn des de la taula de seguiment. 
 
SETÈ. Instar la Generalitat a regular aquells contaminants nocius per a la salut que 
actualment no es contemplen en els programes d'avaluació de la contaminació de la 
Xarxa de Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VUITÈ. Crear un protocol d’avís als veïns de Vilanova i d’actuació en cas de 
contaminació ambiental greu. 
 
NOVÈ. Analitzar els motius de la mort dels arbres propers a Componentes, replantar 
els arbres afectats i instar l'empresa a instal·lar una barrera vegetal en el perímetre de 
l'activitat per evitar la dispersió d'olors. 
 
DESÈ. Instar la Generalitat a que incorpori mesures específiques de mitigació de les 
emissions, de la pols, del soroll i de les olors en l'autorització ambiental que està 
tramitant.” 
 
 
En aquest punt hi ha la intervenció pública del Sr. FÈLIX SENABRE i de la Sra. ROSA 
BELLMUNT MORENO, en representació de l’Associació de Veïns del Barri de Mar. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
Grups Municipals d’ERC, CUP i SOM VNG 

 
  25. MOCIÓ PER FER ZONA DE VIANANTS EL CAMÍ DE SANT GERVASI. 

(Exp. 52/2016-eMOC) 
 



 

 

El camí de Sant Gervasi, sobretot en el tram comprès entre l’av. Montseny i l’Escola 
Llebetx, presenta diferents conflictes derivats principalment pel fet que es tracta d’una 
via estreta en què es permet la circulació en dos sentits.  S’hi detecten, però, també 
altres problemàtiques com l’elevat volum de trànsit, l’excés de velocitat i la difícil 
coexistència entre vianants, bicicletes i vehicles a motor.  El camí en molts trams no 
supera els dos metres d’amplada i presenta revolts perillosos, especialment de cara 
als infants.  Cal tenir present que es tracta d’un camí escolar i d’interès natural, fet que 
fa que sigui molt utilitzat com a zona de passeig i circuit per practicar esport.  
Aquestes problemàtiques s’accentuen perquè hi ha canalla que no va acompanyada 
d’adults perquè poden anar i tornar sols pel camí cap a casa, així com també en 
determinats dies de la temporada estival i de platja.  La problemàtica no només 
s’accentua en temporada d’estiu, sinó durant els caps de setmana de tot l’any. 
 
Més enllà dels problemes circulatoris que s’hi detecten, considerem fonamental per a 
la qualitat de vida poder accedir i gaudir dels pocs llocs on la natura penetra a la 
ciutat.  I fer-ho de forma segura, amable i sostenible.  No només es tracta de mobilitat 
segura i sostenible, sinó també de valors, de respecte pel medi, de mantenir els 
camins d’especial interès, de reforçar i protegir els marges de pedra seca cada cop 
més degradats i de preservar els elements naturals.  El gener de 2015 algunes 
entitats de la ciutat com la plataforma Salvem l’Ortoll, l’APMA, l’AMPA Llebetx, La 
Frontissa, Els amics de la Unesco, Garraf Coopera, amb el suport de l’Agrupació 
Excursionista Talaia, van presentar una instància en què interrogaven el govern sobre 
el mal estat dels marges del camí i on es demanava la restricció del trànsit motoritzat 
pel camí.  El govern no va respondre res. 
 
En aquest sentit, la present moció proposa vianalitzar el tram del camí de Sant 
Gervasi comprès entre l’avinguda Montseny i l’Escola Llebetx.  Aquesta vianalització 
contemplaria certes excepcions, com serveis d’emergència, serveis escolars i, 
evidentment, el veïnat resident.  Un cop pres aquest acord polític, l’Ajuntament hauria 
de prendre les mesures pertinents per informar els agents afectats i fer possible la 
mesura, fent especial èmfasi en el sistema d’accés que implica les excepcions 
esmentades. 
 
A més, la limitació del trànsit motoritzat a veïns i serveis no suposa una greu alteració 
de la mobilitat a la zona, ja que existeixen alternatives per als vehicles que volen 
accedir a l’Escola, la planta de Sant Gervasi o la zona del Racó de Santa Llúcia. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 

“PRIMER. Estudiar mesures conjuntament amb els agents afectats per limitar el trànsit 
motoritzat pel camí de Sant Gervasi en el tram comprès entre l’Escola Llebetx i 
l’avinguda Montseny. 
 
SEGON. Senyalitzar degudament la zona i habilitar un sistema d’accés àgil per a les 
possibles excepcions, previ consens amb els agents afectats (serveis escolars, 
serveis d’emergències, alumnes amb problemes específics de mobilitat i veïnat de la 
zona). 



 

 

 
TERCER. Fer els passos pertinents per millorar els marges, el paviment, la 
il·luminació i la senyalització del camí de Sant Gervasi. 
 
QUART. Presentar una proposta tècnica abans de finals de gener de 2017 i, un cop 
consensuada, executar-la durant el primer semestre de l’any 2017.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
Després de la votació, el Sr. RAIMON RÀFOLS abandona la sessió i ja no torna. 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

 26. MOCIÓ PER AL FOMENT DE L’ESPORT A VILANOVA I LA GELTRÚ.  
(Exp. 61/2016-eMOC) 

 
El deporte no sólo es una práctica recomendada para la salud física y mental, sino 
que además es un gran transmisor de valores como el espíritu de superación, la 
competitividad o el trabajo en equipo. La práctica de algún deporte regularmente es 
muy beneficioso para la salud, ya que entre otros aspectos ayuda a mejorar el ciclo 
del sueño, los dolores articulares, disminuye el estrés, beneficia el aparato locomotor, 
previene frente al riesgo de osteoporosis y es vital en procesos de recuperación y 
rehabilitación, pero además de los efectos beneficiosos para la salud el deporte 
también es un fuerte agente socializador y pedagógico. 
 
En nuestra Carta Magna nos expone en el Art. 9.2 de la Constitución Española 
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social ” y en su Art. 
43.3 expone que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 
 
Del mismo modo en l’Estatut de Catalunya nos indica en su  Art 84.2 Competències 
locals, apartado k: La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i 
promoció d’activitats. 
   
En Vilanova i la Geltrú hemos tenido y tenemos grandes deportistas en multitud de 
disciplinas, tanto a nivel amateur como profesional, y es uno de los signos que nos 
identifican y nos aportan un valor añadido como ciudad.  
 
En el Grupo Municipal de Ciutadans-C’s creemos en la promoción del deporte y de la 
práctica deportiva entre los jóvenes, pero también entre las personas de diferentes 
edades debe ser uno de los temas prioritarios y que debe contar con un importante 
apoyo institucional. 



 

 

 
Para ello, es necesario dotar de todos los recursos que estén dentro de nuestras 
posibilidades para que las entidades deportivas, así como los deportistas de nuestra 
ciudad, puedan desarrollar su actividad en condiciones óptimas.  
 
Al mismo tiempo, debemos apostar porque las personas tengan toda la información y 
conozcan todo el abanico de posibilidades que ofrece nuestra ciudad para la práctica 
deportiva. 
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Impulsar una feria sectorial del deporte, con la participación de entidades, 
escuelas y clubes deportivos, en la que se puedan dar a conocer, informar sobre las 
diferentes actividades y realizar exhibiciones. 
 
SEGUNDO. Que la Regidoría de Deportes impulse un programa para captar 
patrocinadores para el mantenimiento de los Clubes Deportivos – utilizando la feria 
sectorial para el deporte -  y especialmente para la participación de deportistas de 
nuestra ciudad en diferentes campeonatos. Estos patrocinadores deberán cumplir con 
los valores democráticos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
TERCERO. Informar de este acuerdo a las entidades deportivas de la ciudad, al 
Consell Català de l'Esport y a la ADEG, así como dar publicidad de los acuerdos 
aprobados mediante los medios públicos de información.” 
 
Es fa una votació separada dels punts, amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 
 Vots a favor:       C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 Vots en contra: CiU (6), PSC (5), CUP (4), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. 
       Carmen Reina (1) = 22 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS SEGON I TERCER: 
 
 Vots a favor:    CiU (6), PSC (5), C’s (1) i PP (1) = 13 vots 
 Vots en contra: CUP (4) i SOM VNG (2) = 6 vots 
 Abstencions:   ERC (4) i Sra. Carmen Reina (1) = 5 vots 
 
 
Per tant, decau el punt primer de la moció i l’acord adoptat és el següent: 
 
El deporte no sólo es una práctica recomendada para la salud física y mental, sino 
que además es un gran transmisor de valores como el espíritu de superación, la 
competitividad o el trabajo en equipo. La práctica de algún deporte regularmente es 
muy beneficioso para la salud, ya que entre otros aspectos ayuda a mejorar el ciclo 
del sueño, los dolores articulares, disminuye el estrés, beneficia el aparato locomotor, 
previene frente al riesgo de osteoporosis y es vital en procesos de recuperación y 



 

 

rehabilitación, pero además de los efectos beneficiosos para la salud el deporte 
también es un fuerte agente socializador y pedagógico. 
 
En nuestra Carta Magna nos expone en el Art. 9.2 de la Constitución Española 
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social ” y en su Art. 
43.3 expone que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 
 
Del mismo modo en l’Estatut de Catalunya nos indica en su  Art 84.2 Competències 
locals, apartado k: La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i 
promoció d’activitats. 
   
En Vilanova i la Geltrú hemos tenido y tenemos grandes deportistas en multitud de 
disciplinas, tanto a nivel amateur como profesional, y es uno de los signos que nos 
identifican y nos aportan un valor añadido como ciudad.  
 
En el Grupo Municipal de Ciutadans-C’s creemos en la promoción del deporte y de la 
práctica deportiva entre los jóvenes, pero también entre las personas de diferentes 
edades debe ser uno de los temas prioritarios y que debe contar con un importante 
apoyo institucional. 
 
Para ello, es necesario dotar de todos los recursos que estén dentro de nuestras 
posibilidades para que las entidades deportivas, así como los deportistas de nuestra 
ciudad, puedan desarrollar su actividad en condiciones óptimas.  
 
Al mismo tiempo, debemos apostar porque las personas tengan toda la información y 
conozcan todo el abanico de posibilidades que ofrece nuestra ciudad para la práctica 
deportiva. 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Que la Regidoría de Deportes impulse un programa para captar 
patrocinadores para el mantenimiento de los Clubes Deportivos y especialmente para 
la participación de deportistas de nuestra ciudad en diferentes campeonatos. Estos 
patrocinadores deberán cumplir con los valores democráticos establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico.  
 
SEGUNDO. Informar de este acuerdo a las entidades deportivas de la ciudad, al 
Consell Català de l'Esport y a la ADEG, así como dar publicidad de los acuerdos 
aprobados mediante los medios públicos de información.” 
 
 

 27. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA MUNICIPAL DEL 
VOLUNTARIAT.  (Exp. 62/2016-eMOC) 

 
Vilanova i la Geltrú cuenta con un gran número de vecinos que, de manera altruista y 
solidaria, desarrollan acciones de voluntariado a través de asociaciones y 



 

 

organizaciones no lucrativas. Son personas comprometidas en la mejora de la calidad 
de vida, el desarrollo social, cultural y económico de sus vecinos.  
 
Desde Ciutadans consideramos que, desde nuestro consistorio, mediante políticas 
efectivas, podemos contribuir entre todos a promover, coordinar y reconocer la 
participación solidaria de nuestros vecinos en actuaciones de voluntariado. 
 
Con esta propuesta queremos potenciar estas acciones y para ello es imprescindible 
dotar de medios a los vecinos y a las entidades de ámbito social que permitan 
aprovechar todo ese potencial humano. 
 
Se pueden realizar campañas de sensibilización acerca de la importancia del 
voluntariado, fomentando la participación ciudadana y sobre todo apoyándola 
activamente.  
 
Son muchos los ámbitos de actuación en beneficio de la comunidad, siendo claros 
ejemplos los ámbitos social, cultural, educativo, deportivo, medioambiental, de salud, 
participación ciudadana y civismo, promoción de colectivos, derechos humanos, 
cooperación internacional, emergencia y socorro, desarrollo económico y tiempo libre 
entre otros.  
 
Coordinando e incentivando ese gran potencial conseguiremos hacer un Vilanova i la 
Geltrú mucho más humano e implicado y, sin duda, mucho más cívico y solidario.  
 
En VNG existe la página web http://www.vilanovasolidaria.cat/ pero consideramos que 
es insuficiente y no está lo suficientemente promocionada para el posible volumen de 
voluntariado que podría tener nuestra ciudad. Sin duda esta página web es un paso 
hacia la creación de un espacio del voluntariado que todavía necesita un gran impulso 
para comenzar a caminar y con ello conseguir fomentar valores de solidaridad en 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ciutadans proponemos al pleno municipal 
la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. La creación de una Oficina del Voluntariado en Vilanova i la Geltrú que 
impulse el crecimiento de la participación ciudadana, fomentándola y dotándola de las 
herramientas, formación y coordinación necesaria dentro de los diferentes ámbitos del 
mundo local. 
 
SEGUNDO. La creación de una Bolsa de Voluntariado donde puedan inscribirse 
aquellos vecinos interesados en colaborar en funciones de voluntariado y que sirva 
como instrumento de gestión y control para organizar y facilitar la identificación de los 
perfiles de los voluntarios en cuanto a disponibilidad y afinidades para reorientar su 
acción a los ámbitos más idóneos para cada persona.  
 



 

 

TERCERO. Dar difusión en los medios de comunicación municipales y en la página 
web del ayuntamiento de los acuerdos alcanzados y realizar una campaña de 
sensibilización al respecto.” 
 
 
Es vota la moció, amb una transacció al punt primer, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), CUP (4), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen 
    Reina (1) = 18 vots 
  Abstencions: ERC (4) i SOM VNG (2) = 6 vots 
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Vilanova i la Geltrú compta amb un gran nombre de veïns que, de manera altruista i 
solidària, desenvolupen accions de voluntariat a través d’assocacions i organitzacions 
no lucratives. Són persones compromeses amb la millora de la qualitat de vida, el 
desenvolupament social, cultural i econòmic dels seus veïns. 
  
Des de Ciutadans considerem que, des del nostre consistori, mitjançant polítiques 
efectives, podem contribuir entre tots a promoure, coordinar i reconèixer la participació 
solidària dels nostres veïns en actuacions de voluntariat.  
 
Amb aquesta proposta volem potenciar aquestes accions i per a això és 
imprescindible dotar els veïns i les entitats d’àmbit social de mitjans que permetin 
aprofitar tot aquest potencial humà. 
  
Es poden fer campanyes de sensibilització sobre la importància del voluntariat, 
fomentant la participació ciutadana i, sobretot, donant-li suport activament.  
 
Són molts els àmbits d’actuació en benefici de la comunitat, sent clars exemples els 
àmbits social, cultural, educatiu, esportiu, mediambiental, de salut, participació 
ciutadana i civisme, promoció de col·lectius, drets humans, cooperació internacional, 
emergència i socors, desenvolupament econòmic i lleure, entre d’altres. 
  
Coordinant i incentivant aquest gran potencial aconseguirem fer una Vilanova i la 
Geltrú molt més humana i implicada i, sens dubte, molt més cívica i solidària.  
 
A Vilanova i la Geltrú existeix la pàgina web http://www.vilanovasolidaria.cat/, però 
considerem que és insuficient i no està suficientment promocionada per la possible 
volum de voluntariat que podria tenir la nostra ciutat.  Sens dubte, aquesta pàgina web 
és un pas cap a la creació d’un espai del voluntariat que encara necessita un gran 
impuls per començar a caminar i amb això aconseguir fomentar valors de solidaritat a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 



 

 

 
“PRIMER. Impulsar des de l’Oficina d’Atenció i Assessorament a les Entitats, 
campanyes, programes i activitats per fomentar i sensibilitzar sobre l’associacionisme i 
el voluntariat. 
 
SEGON. La creació d’una Borsa de Voluntariat on es puguin inscriure els veïns 
interessats a col·laborar en funcions de voluntariat i que serveixi com a instrument de 
gestió i control per organitzar i facilitar la identificació dels perfils dels voluntaris quant 
a disponibilitat i afinitats per reorientar la seva acció als àmbits més idonis per a cada 
persona. 
  
TERCER. Fer difusió d’aquests acords en els mitjans de comunicació municipals i a la 
pàgina web de l’Ajuntament i fer una campanya de sensibilització al respecte.” 
 

 
Regidora no adscrita 

 
 29. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ A LA XARXA 

MUNDIAL DE CIUTATS AMIGABLES AMB LA GENT GRAN.  (Exp. 
64/2016-eMOC) 

 
L’envelliment i la urbanització de la població són dues tendències globals que 
caracteritzen el segle XXI i que determinaran cada vegada més la forma que 
adoptaran les nostres societats. A mesura que les ciutats creixen, la seva proporció de 
residents de seixanta o més anys d’edat va en augment.  Està previst que el nombre 
de persones majors de 60 anys a les ciutats superi els 900 milions d’ara a 2050, la 
qual cosa suposarà una quarta part de la població urbana en els països en 
desenvolupament. 
 
La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran és un projecte 
impulsat per l’Organització Mundial de la Salut, destinat a crear entorns i serveis que 
promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable.  L’OMS, conscient del progressiu 
envelliment de la població mundial dirigeix aquest projecte a tots els ajuntaments 
interessats a fomentar l’envelliment actiu, que han decidit optimitzar les condicions de 
vida de les persones grans en les seves localitats.  Aquest projecte aborda de manera 
integral els aspectes que afecten el dia a dia de les nostres ciutats, i ho fa promovent 
la participació de la gent gran, tenint en compte les seves necessitats, percepcions i 
opinions al llarg de tot el procés d’anàlisi i millora del municipi. 
 
El 2012, l’IMSERSO i l’OMS van signar un conveni de col·laboració per a la difusió, 
suport i promoció d'aquesta xarxa, amb l’objectiu d'incrementar l'adhesió dels 
ajuntaments que hi estiguin interessats. En virtut d'aquest conveni, el projecte de 
Ciutats Amigables amb la Gent Gran compta amb el CEAPAT-IMSERSO com a 
organisme coordinador i suport a la xarxa al nostre país, a través del qual es 
proporciona informació, assessorament, documentació i assistència per facilitar el 
procés d'adhesió a la xarxa a les corporacions municipals interessades. 
 
Els Ajuntaments adherits a la Xarxa Mundial de l'OMS de Ciutats i Comunitats 
Adaptades a la Gent Gran poden connectar-se a una xarxa mundial d'experts en 



 

 

envelliment i societat civil, rebre orientació sobre mesures per concebre i aplicar 
conceptes de ciutat, facilitats per establir aliances entre ciutats i col·laborar en 
l'organització d'activitats conjuntes amb altres ciutats.  Per la qual cosa es converteix 
en un instrument important per poder implementar polítiques integrals per a la gent 
gran. 
 
Una ciutat amigable amb la gent gran vol dir que, en una comunitat amigable amb 
l'envelliment, les polítiques, els serveis i les estructures relacionades amb l'entorn 
físic i social de la ciutat es dissenyen i reorganitzen per donar suport i permetre a la 
gent gran viure dignament, gaudir d'una bona qualitat de vida i continuar participant 
en la societat de manera plena i activa. Una ciutat amigable amb les persones de 
més edat reconeix la diversitat de les persones grans, promou una cultura d'inclusió 
compartida per persones de totes les edats, respecta les seves decisions i opcions de 
forma de vida, s'anticipa i respon de manera flexible a les necessitats i preferències 
relacionades amb l'envelliment actiu. 
 
És un projecte ambiciós que requereix del consens de totes les àrees municipals, ja 
que el grau d'empatia que aconsegueix la ciutat amb la ciutadania depèn de múltiples 
aspectes mediambientals, socials i econòmics que poden influir en la seva salut i 
benestar: espais lliures i edificis, transport, habitatge, participació social, respecte i 
integració social, participació cívica, ocupació, jubilació, comunicació i informació i 
serveis, tant de suport social com de salut.  Per això, l'adhesió de Vilanova i la Geltrú 
a aquesta xarxa és un gran estímul per seguir treballant amb i per a la ciutadania, ja 
que una ciutat amigable amb la gent gran no només és amigable amb les persones 
d'edat, és alhora amigable amb tots els ciutadans, sense diferències per edat o 
gènere, necessitats o capacitats. 
 
Aconseguir ciutats inclusives per a les persones d'edat significa crear oportunitats per 
a la seva participació econòmica i social en entorns accessibles i segurs. També 
implica proporcionar habitatges assequibles i els serveis socials i de la salut 
necessaris perquè puguin envellir a casa seva. 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb experiència i tradició en polítiques i serveis 
destinats a la gent gran, un grup d'edat que representa prop del 20% de la seva 
població. És una ciutat que compta amb serveis centrats en l'atenció a la gent gran i 
que realitza accions en la promoció de l'envelliment actiu. 
 
Perquè l'adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb la Gent Gran és un 
programa que està dirigit a treballar sobre els factors mediambientals, socials i 
econòmics que influeixen en la salut i el benestar de la gent gran, considerant, a més, 
que la nostra ciutat i la ciutadania vilanovina podrien beneficiar-se de manera 
especial per la pertinença a aquesta Xarxa i donat el pes poblacional específic 
d'aquelles persones que superen els 60 anys d'edat, Vilanova i la Geltrú hauria de 
formar part d'aquesta Xarxa, per la seva trajectòria i compromís davant la ciutadania 
en matèria de gent gran. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 



 

 

 
“PRIMER. Acordar la sol·licitud d'adhesió de Vilanova i la Geltrú a la Xarxa Mundial 
de Ciutats Amigues amb la Gent Gran, mitjançant l'aprovació del Ple Municipal i la 
signatura de la carta d'adhesió per part de l'Alcaldessa. 
 
SEGON. Donar trasllat de l'acord a la Mesa de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú, 
així com a tota la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació del nostre 
municipi.” 
 
 
Dr. John Beard 
Director Agein and Life Course 

World Health Organization 

 
Estimado sr. Beard: 
 
Le comunico que con fecha .................... en la sesión plenaria del Ayuntamiento de 
................................... se aprobó la solicitud de incorporación de este Ayuntamiento a la Red 
Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. 
 
Siguiendo el procedimiento establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
habiendo cumplimentado el formulario online, solicitamos formalmente mediante esta carta, la 
adhesión del Ayuntamiento de ................................................ a la Red Mundial de Ciudades 
y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, con la participación de las personas 
mayores en todas las fases de desarrollo del mismo. 
 
En este sentido aprovecho la ocasión para expresarle el entusiasmo de la corporación municipal 
por este proyecto y el convencimiento de que su próxima implantación en la localidad de 
........................................... contribuirà a la mejora de la calidad de vida, no sólo de las 
personas mayores, sino también del conjunto de la ciudadanía. 
 
La participación de las personas mayores en todo el proceso contribuirà a mejorar la política 
municipal y a lograr un municipio más inclusivo.  Además, valoramos muy positivamente la 
pertenencia a la Red, por lo que supone en términos de intercambio de buenas prácticas y de 
colaboración con otros municipios adheridos a la Red Mundial. 
 
Esperando recibir la confirmación de la OMS a esta solicitud. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
En .............................................................., a ............................ 
 

EL ALCALDE/LA ALCALDESA 
 

 
 
 
 
 



 

 

Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 4 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 
 
 
30.  Preguntes de la CUP: 
 
- Sobre les polítiques contra la pobresa energètica. 

- Sobre el Molí de Mar. 
 
 
31.  Preguntes de C’s: 
 
- Sobre la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. 

-  Sobre la situació de l’Analítica Completa de l’Aigua a VNG, segons requeriments del 
RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l’aigua de consum humà. 

 
 
 32.  Pregunta de la regidora no adscrita: 
 
- Al centre de la nostra ciutat, a la plaça de les Neus i a la rambla Principal, a l’alçada 

del c/ Manuel Marquès, hi ha penjades, des de fa mesos, unes pancartes de 
l’Assemblea.Cat #MARXEM.   

 En quina data i per a quant temps d’exposició van demanar el permís per a la 
col·locació d’aquestes pancartes? 

 
 
 33.  Preguntes de SOM VNG: 
 
- Sobre les actuacions previstes per a la implementació dels acords de la Moció sobre 

Pressupostos Participatius, aprovada al Ple de setembre de 2015, per als 
pressupostos de 2017.     

- Sobre la data de finalització de l’externalització dels serveis de consergeries 
d’edificis i equipaments municipals. 

 
La primera d’aquestes preguntes es retira. 
 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
 
Grup Municipal de la CUP (84) 



 

 

 
29 de novembre de 2016 
 
Habitualment, de manera trimestral, i després d’una moció aprovada l’octubre 
de 2014, el govern lliura als grups municipals els indicadors socials dels quals 
dóna compte en sessió plenària. 
 
Sol·licitem:   
 
Que, en endavant, els indicadors socials d’Atenció Social a Persones i Famílies, 
Serveis a la Infància i l’Adolescència, Serveis a la Dependència i Gent Gran i els 
Ajuts Econòmics d’Urgència Social ens siguin lliurats amb una estadística 
comparativa que es remunti als tres trimestres anteriors per tal d’avaluar-los 
amb suficient perspectiva temporal. 
 
Amb relació a la vostra demanda us comuniquen que a partir d’ara la informació que 
passarem al Ple que correspongui inclourà els tres trimestres anteriors, amb un 
període mostrat dels darrers 12 mesos. 
 
A final de cada any (un cop les dades estiguin disponibles) informarem també de les 
dades anuals, que aniran mostrant-se en un quadre comparatiu que vagi incorporant 
dades dels anys propers. 
 
Grup Municipal de la CUP (85) 
 
30 de novembre de 2016 
 
Sol·licitem: 
 
-  Conèixer quines són les taxes en concepte d’enregistraments de 

cinema/música/publicitat a la via pública o als equipaments públics. 

-  Conèixer les característiques de l’anunci publicitari rodat a diferents indrets 
de la ciutat entre els dies 28 i 30 de novembre de 2016. 

-  Conèixer si es contempla el pagament d’un import extra de neteja viària 
durant aquests esdeveniments. 

 
Les taxes que s’apliquen en concepte de rodatges estan tipificades a les OOFF núm. 
26; la qual està penjada a la pàgina web de l’Ajuntament: 
http://www.vilanova.cat/content/tramits/OF_26.pdf 
 
Referent a les característiques de l’anunci publicitari rodat a diferents ubicacions de la 
nostra ciutat entre els dies 28 i 30 de novembre de 2016, des de la Regidoria de 
Serveis Viaris i Mobilitat d’aquest Ajuntament s’han generat 4 autoliquidacions. 
 
Autoliquidació núm. AU202367515 
Concepte: Taxa de Barraques i Espectacles 
Rodatge 28, 29 i 30 de novembre – Pl. de la Vila 



 

 

Import: 5.400 € 
 
Autoliquidació núm. AU202367590 
Concepte: Taxa de Barraques i Espectacles 
Rodatge 01 de desembre – Pl. de la Vila 
Import: 1.800 € 
 
Autoliquidació núm. AU202367517 
Concepte: Taxa d’ocupació de la Via Pública 
Adreça : Plaça de les Casernes 
Ocupació amb vehicles, Senyalització de reserva i Ocupació de places d’aparcament 
Ocupació del 25 de novembre a l’1 de desembre 
Import: 663,08 € 
 
Autoliquidació núm. AU202367517 
Concepte: Taxa d’ocupació de la Via Pública 
Adreça C. Unió 
Ocupació amb vehicles, Senyalització de reserva i Ocupació de places de zona Blava 
Ocupació del 25 de novembre a l’1 de desembre 
Import: 829,75 € 
 
Pel que fa a la neteja posterior al rodatge, es realitza una valoració econòmica que 
s’afegeix a la taxa en els casos que hi hagi una afectació d’aquest tipus a la via 
pública. En cas contrari, o es manifesta la correcta neteja per part del sol·licitant, no 
es realitza cap valoració a banda. 
 
En altres activitats, com és el cas d’activitats amb restauració, concerts, festivals, etc., 
es realitza el corresponent pressupost econòmic de les despeses originades per la 
neteja i recollida i s’afegeix a les taxes corresponents pròpies de l’activitat. 
 
 
Grup Municipal de la CUP (86) 
 
2 de desembre de 2016 
 
EXPOSEM: 
 
En data 6 de maig de 2016, la societat Cales de Pachs, SA, va sol·licitar a 
l’Ajuntament el tràmit d’una autorització per a ús provisional de sòl per 
traslladar provisionalment el camí de Mas Parellada per necessitats de 
l’activitat preexistent. 
 
Que el BOPB de 2 de desembre de 2016 publica un edicte al respecte. 
 
SOL·LICITEM: 
 
Que se’ns lliuri la documentació relativa a l’autorització que demana l’empresa 
Cales de Pachs, SA, d’acord amb la publicació del BOPB. 
 



 

 

La documentació sol·licitada, referent a l’autorització d’obres provisional per modificar 
el traçat d’un camí dins de la pedrera, expedient 409/12 OBR, no és vàlida, ja que 
finalment es tramitarà un Pla Especial que ordenarà tot l’àmbit d’explotació i inclourà 
aquesta modificació de traçat del camí. 
 
 
Grup Municipal de la CUP (88) 
 
15 de desembre de 2016 
 
EXPOSEM: 
 
El decret amb número d’exp. 109/2016-CUL aprova una despesa a nom de M. 
C.J.A. en concepte de la redacció del discurs del Rei Melcior.  El text també fa 
referència a la redacció del guió de la cavalcada de Reis de 2016. 
 
SOL·LICITEM: 
 
Que se’ns lliuri còpia del guió de la cavalcada de Reis de 2016. 
 
Que se’ns lliuri còpia de totes les factures relacionades amb aquest decret 
aprovades a nom de M. C.J.A. 
 
 
DESPESA AMB NÚMERO DE NIF PER IMPORT DE 839,92€ DEL PROGRAMA DE 
NADAL DE LA REGIDORIA DE CULTURA. 
Expedient 220160000008 de l’aplicació pressupostària de Cultura Popular 
 
Justificació de la depesa. 
 
La despesa correspon concretament a la direcció artística que es contracta de 
manera puntual per a la posada en escena de la Cavalcada de Reis . La primera 
tasca anual es la redacció del guió de la cavalcada junt amb els tècnics de la 
regidoria de cultura on es defineix tot el desenvolupament de tots els detalls de la 
cavalcada de reis. (annex I)  
 
A la cavalcada de reis hi participen més de 200 voluntaris de la ciutat.  
 
Cal que es vesteixin, maquillin i posin en escena l’arribada dels reis de l’Orient a la 
ciutat .  
 
És l’equivalent a un espectacle itinerant fet amb voluntaris. Per aquesta raó cada any 
es contracta a C. J., actriu de la ciutat amb les següents funcions de suport als 
tècnics de la regidoria de cultura 
 

- participar en les reunions amb els voluntaris de la cavalcada de reis de les 
associacions de la ciutat : primeres instruccions sobre com han d’actuar 
durant la representació, establiment horaris d’assaig i preparació cavalcada 



 

 

 
- organització dels assaigs per seguicis en dies diferents dies i hores, proves de 

vestits perquè s’adeqüin als personatges a la Nau de Cultura, Castell i Plaça 
de la Vila: seguicis estel, embolicadors de regals, Eliseu, Rei Blanc, Ros, 
Negre i extres 

 
- reunió amb els músics dels diferents seguicis, establiment músiques i posada 

en escena : Banda Municipal, Zebras Brass, Ministrers de la Vila Nova, Los 
Gormandells, Grallers de l’Arboç, Sacaires de la Costa de Ponent 

 
- reunions amb el reis i amb els membres de la companyia Estaquirot Teatre 

per preparar els tres reis abans de sortir del castell de la Geltrú: com posar-se 
a la carrossa, com llegir el discurs, situació a l’entaulat, relació amb el públic 

 
- coordinació i assistència durant la cavalcada de reis. Horari de treball de la 

cavalcada de 14 hores a 22 de la nit .( també reflectit annex I) 
 
 
A part cada any la C.J. participa en l’aplicació de les millores a realitzar segons la 
valoració de l’any anterior a tots nivells. També participa en les reunions tècniques, 
de protocol, protecció civil, ...  
 
El cost abans esmentat inclou tots els impostos. 
 
 
Regidoria de Cultura 
Novembre 2016. 
 
 

ANNEX I 
 

SORTIDA (Escola Música – c. Escorxador – c. de la Pastera) 

 
18:00h A.  Col�locar els seguicis al c. Escorxador 
18:10h PATI Arribada de les carrosses i parada al c. Escorxador 
18:15h USM Encesa de les torxes i els llums de les carrosses a la 

cruïlla del c. Escorxador. Prèviament encesa 
d’encens, carbó i mirra a l’escola 

18:15h J.  Col�locar la Comitiva del Castell que va a buscar als 
Reis, tot junt davant dels seguicis 
 
Comitiva del Castell 
SACAIRES + patge Eliseu (M.T.)* + Torxes + 1 patge de cada rei 
* el patge de l’Eliseu al Castell, excepcionalment, és del seguici del rei Melcior 

 



 

 

18:15h A.  Col�locar, per ordre, tots els seguicis (músics, participants i 
carrosses) des del c. Escorxador fins l’inici de la Plaça del Pou.  
- Sense la Comitiva del Castell (verd) que han marxat ja cap al Castell 
- Els músics no tocaran 
 
Banda municipal + 6 estels a peu + carrossa ESTEL (a dalt 1 
conductor + 3 astròlegs) + 8 arrossegadors 
 
Grup Pitança de L'Arboç + carrossa ELISEU (a dalt 1 xofer + patge rei 
blanc + patge rei ros + patge rei negre) 
 
+ 
6 pallassos + Zebrass Band + carrossa d’EMBOLICAR REGALS (a dalt 
3 embolicadors) + (a dalt 1 xofer) + carrossa REGALS (a dalt 2 xofers 
Tegar) 
 
+ 
MINISTRERS Obren la comitiva reial 
 
10 PORTADORS DE FALCONS + 
4 Torxes + 3 estandard + 4 present + 4 celebrets petits al voltant de 4 
celebret gran + carrossa rei (blanc) MELCIOR (a dalt 1 xofer + 2 patges 
i 2 patges)* 
 
+ 
Sacaires + 4 Torxes + 3 estandard + 4 present + 4 celebrets petits al 
voltant de 4 celebret gran + carrossa rei (ros) GASPAR (a dalt 1 xofer + 
3 patges i 1 patge) 
 
+ 
Gormandells + 4 Torxes + 3 estandard + 4 present + 4 celebrets petits 
al voltant de 4 celebret gran + carrossa rei (negre) BALTASAR (a dalt 1 
xofer + 3 patges i 1 patge) 
+ Zebrass Band II 

+ 
USM + CAMIÓ CISTELLA + VARIS USM + BOMBERS 

 
SORTIDA (Castell de la Geltrú – pl. del Pou – pl. Peixateria) 
 
Al Castell, durant tota l’estona prèvia a l’inici de la Cavalcada es va 
anunciant vàries vegades per megafonia: 



 

 

“Us demanem, si us plau, que les persones que vulguin accedir al 
c. Unió no baixin pel c. del Pont, que romandrà tancat, si no que 
ho facin pel c. Arquebisbe Armanyà.” 
 
18:30h J.  Inici de la Cavalcada (totes les carrosses a punt a pl. del 
Pou) 
 
- Arrancada de la Comitiva del Castell, la J. coordinada amb l’O. i L. N. 
Sacairada comença a tocar (des del final del c. de les sogues) i 
juntament amb les 12 torxes i els 3 patges (+ el patge de l’Eliseu*) es 
dirigeixen al Castell.  
La Sacairada es col�loca al costat muntanya de la porta del Castell i les 
12 torxes als graons de l’escala fent passadís (6 i 6). Quan es col�loquin 
les torxes, els Sacaires deixen de tocar.  
 
- Mentre, 4 patges (1 de cada seguici + el de l’Eliseu*), entren a buscar 
els Reis i l’Eliseu dins el Castell. S’esperen al peu d’escala interior a 
que els reis baixin. Els patges ajuden als Reis amb les capes. 
 
- Just abans de sortir els Reis, les torxes estaran en les seves posicions 
i la Sacairada no toca. 
 
  SACAIRES             
Torxa 12                                                                           11 Torxa 
  Torxa 10                                                                   9 Torxa    
    Torxa 8                                                                   7 Torxa 
      Torxa 6                                                            5 Torxa 
        Torxa 4                                                             3 Torxa 
          Torxa 2                                                         1 Torxa 
18:40h aprox. J. indica a O. 
 
- S’anuncia per megafonia: 
“Nens i nenes, ha arribat el moment de donar la benvinguda al 
patge Eliseu i els tres reis d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Rebem-los amb un fort aplaudiment” 
 
18:40h aprox. J.  Sortida del Castell 
18:40h J. amb M. Repic de campanes i llançament de tres coets 
 
- La Sacairada comença a tocar (indica J. deixant una mica de repic 
de campanes) 
 



 

 

- L’Eliseu surt de dins el castell i es posa dalt de les escales a la dreta 
(mar), deixant espai pels tres Reis, que tot seguit el segueixen i es 
col�loquen un al costat de l’altre a dalt de les escales, cada un, amb un 
patge al darrera seu: 
 
SACAIRES         Patge        Patge          Patge             Patge* 
                       GASPAR  MELCIOR   BALTASAR      ELISEU 
 
Torxa 12                                                                                  11 Torxa 
  Torxa 10                                                                                9 Torxa    
    Torxa 8                                                                              7 Torxa 
      Torxa 6                                                                           5 Torxa 
        Torxa 4                                                                        3 Torxa 
          Torxa 2                                                                    1 Torxa 
 
- Aplaudiments i els reis saluden quiets a les escales. 
 
O. baixa a peu d’escales per marcar el ritme davant de l’Eliseu.  
 
J. - L’Eliseu comença a baixar les escales. (Seguit del seu patge*) 
 
- Baixen les 4 torxes del rei blanc i envolten (2 a cada banda) el rei 
MELCIOR, que ha baixat les escales seguit del seu patge (que recull les 
cartes que li vulguin donar al rei)  
- A continuació GASPAR i després BALTASAR (en fila, un darrere 
l’altre). Darrere ve la Sacairada que encara està tocant. 
- L’Eliseu i els 3 reis, tots amb el seu patge i els Sacaires es dirigeixen 
al c. Unió passant pel c. del Pont. 
La comitiva ha de caminar lentament. Els Reis han d’anar enganxats.  
Darrere els Sacaires hi ha 2 voluntaris de LA NOVA amb “walkie talkie” 
que tancaran el c. del Pont amb tanques mòbils. 
Dos Policies motoritzats van al davant obrint pas fins l’escenari de la 
Peixateria. També hi ha 2 policies a les tanques del c. Unió controlant 
que ningú no accedeixi a la zona acordonada.  
S’afegeix un policia al Pont del Nin controlant que cap vehicle entri cap 
a la pl. del Pou. 
 
18:43h aprox. J.    Arribada C/Unió  Para el repic de campanes- M. 
 
- Eliseu i reis arriben al c. Unió, que esta delimitat amb tanques 
grogues des de la pl. del Pou fins a la pl. de la Peixateria.  
La Guàrdia Urbana i USM obren les tanques perquè puguin accedir a 
l’espai central del carrer i seguidament les tanquen.  



 

 

Continuaran caminant per la part central del carrer fins arribar a la 
tarima situada just davant de l’edifici de la Peixateria Vella. 
 
18:45h aprox. J. Arribada Peixateria Vella 
 
- Eliseu i reis pugen a la tarima, on hi ha 3 cadires reials (els reis 
encara no seuen), ajudats pel seu patge. A l’Eliseu l’ajuda el seu 
patge*. Les Torxes es col�loquen a banda i banda de la tarima (per 
davant d’ells passa la comitiva). Sacairada deixa de tocar i es col�loca al 
costat esquerre de la tarima. 
 
- En el moment que els reis i Eliseu ja estan, drets, dalt de la tarima i 
la Sacairada deixa de tocar, els tres patges reials van a l’altre costat de 
l’escenari, al costat de les escales.  
 
SORTIDA SEGUICIS  
(c. de la Pastera – pl. del Pou – pl. Peixateria – c. Unió) 
 
Coordinat C. – L.N. – J. 
 
(J. avisa a C.) En el mateix moment, comença a tocar la Banda 
Municipal avançant amb el primer seguici, el de l’Estel. 
 
- Passa per davant dels Reis, l’ESTEL (reacció dels Reis, assenyalant-
la). 
Banda municipal + 6 estels a peu + carrossa estel (a dalt 1 xofer + 3 
astròlegs) + 8 arrossegadors 
 
- La carrossa de l’ELISEU s’atura davant de la tarima 
Grup Pitança de L'Arboç + carrossa Eliseu (a dalt 1 xofer + patge rei 
blanc + patge rei ros + patge rei negre) 
 
Eliseu baixa de la tarima, mentre els tres reis seuen a les cadires 
reials, i l’Eliseu puja a la carrossa (és ajudat a baixar de la tarima pel 
patge* i a pujar a la carrossa per un patge seu). Els seus patges es 
posen drets. 
 
- Passen els PORTADORS DE REGALS (que fan la seva salutació als 
Reis) i la carrossa dels EMBOLICADORS DE REGALS i la CARROSSA 
dels REGALS. 
6 pallassos + Zebrass Band + carrossa d’embolicar (a dalt 3 
embolicadors) (a dalt 1 xofer)+ carrossa regals (a dalt xofers Tegar) 



 

 

 
 
- Arriba el seguici del REI BLANC 
Ministrers 
 
+ 10 Portadors de Falcons 
 
+ 4 Torxes (s’incorporen a la cavalcada) + 3 estandards + 4 present + 4 
celebrets (s’apropen a la tanca per recollir les cartes dels nens i nenes 
que es troben entre la plaça del Pou i la plaça Peixateria i les van 
abocant al celebret gran) + 4 celebrets grans + carrossa (MELCIOR 
puja a la carrossa ajudat pels seus 2 patges* des de baix i els altres 
des de dalt que el reben dempeus. Cada patge ha d’ajudar al seu rei a 
posar bé la capa i la túnica dalt de la carrossa) 
 
 
- Arriba el seguici del REI ROS i s’incorporen els Sacaires + 4torxes + 
1patge 
Ídem rei blanc 
 
 
- Arriba el seguici del REI NEGRE amb els Gormandells s’incorporen 4 
torxes + 1 patge i tanca el grup de música Zebrass Band II 
Ídem rei blanc 
 
 
USM + CAMIÓ CISTELLA + VARIS USM + BOMBERS 
 
 
 



 

 

RECORREGUT 
 
 

 



 

 

ARRIBADA (PLAÇA DE LA VILA) 

 
J. I D. Encesa dels focus de l’escenari i apagada dels llums de tota la 
plaça llevat dels llums de Nadal i la il�luminació d’altres elements a 
l’altra banda de la plaça 
  
Pista de gel apagada i tancada 
 
A. Esperar a la cruïlla (rbla. amb Francesc Macià) que totes les 
carrosses estiguin prop unes de les altres, la Banda municipal 
s’esperarà i les retindrà. 
 
J.  Puja a l’escenari el/la traductor/a de llenguatge signes que 
retransmet tot el que es diu per megafonia. 
 
O. – C. – J. Arribada de la BANDA i SEGUICI ESTEL (L’ESTEL ha 
baixat rambla avall fins a la Seguretat Social) a Ca la Rosa. 
 
“Arriba a la plaça la Banda municipal i el seguici de l’Estel” 
 
La Banda entra a la plaça tocant des de la rambla amb ESTRELLES I 
ASTRÒNOMS.  
 
ESTRELLES I ASTRÒNOMS  
Sempre junts                      
(passarel�la) 

BANDA per baix, s’espera i entra  
a l’Ajuntament després dels 
astrònoms.  J. 

 
A. La carrossa de l’ELISEU arriba a la cruïlla de la rbla. Principal / 
av. Francesc Macià i s’atura. ELISEU baixa de la carrossa ajudat pels 
seus 3 patges. La carrossa marxa buida rambla avall. ELISEU avança 
a peu cap a Ca la Rosa 
 
O.– C.– J. Arribada de la L’ELISEU I 3 PATGES a Ca la Rosa. 
 
“Arriba el carter reial, Eliseu, amb els seus músics i els patges 
reials” 

ELISEU I 3 PATGES (passarel�la) 
Cap de Protocol el rep a 
l’entarimat 

Grup Pitança de L'Arboç tocant i 
avançant en paral�lel als de la 
passarel�la 
J. 

 
Quan és dalt de l’escenari els músics paren de tocar (coordina J.), 
saluda a la gent i megafonia anuncia:  



 

 

 
“Una salutació al carter reial, Eliseu, que amb el vostre permís 
marxarà per avançar feina en la classificació de les cartes que heu 
lliurat. Donem-li les gràcies per la seva important tasca amb un 
fort aplaudiment”. 
 
Els músics tornen a tocar mentre l’ELISEU baixa de l’escenari i entra a 
l’Ajuntament, acompanyat pels 3 patges i seguit pels Grup Pitança de 
L'Arboç. 
 
A.  Mentrestant, arribada de la carrossa dels EMBOLICADORS DE 
REGALS. A la Rambla baixen els 3 embolicadors i, juntament amb els 
portadors de regals, es dirigeixen a Ca la Rosa. I AIXÍ 
SUCCESSIVAMENT. 
 
O. – C. – J. 
 
“Arriben a la plaça els embolicadors de regals acompanyats dels 
seus músics” 
3 EMBOLICADORS (passarel�la) 
+ 6 PALLASSOS 

Zebrass Band tocant i avançant 
en paral�lel als de la passarel�la  
J. 

 
O. – C. – J. 
 
 
“Obren les comitives dels reis els falconers reials acompanyats 
dels Ministrers de la Vila Nova” 

MINISTRERS tocant i avançant fins 
l’escenari 
+ FALCONERS (passarel�la) 

 

 
Els MINISTRERS toquen fins arribar a l’escenari, paren i tornen a tocar 
quan: (J.) 
 
O. – C. – J. 
 
“La comitiva del rei Melcior ARRIBA a la plaça” 

TORXES I PORTAESTANDARS  
(passarel�la) 
+ MINISTRERS tocant (J.) 

PRESENT I PORTACARTES 
 
J. 

 
 



 

 

C. Atura el rei amb els seus 4 patges a Ca la Rosa 
 
O. – C. – J. 

“Pugen a l’escenari l’alcaldessa i els portaveus dels grups 

municipals que rebran als Reis” 

ALCALDESSA + REGIDORS + PATGE CLAUS  (escala lateral) 
 
O. – C. – J. 
 
”ENTRA a la plaça el Rei Melcior” 

Cap de Protocol rep a l’entarimat al REI MELCIOR I 4 PATGES 
(passarel�la) 
+ MINISTRERS TOQUEN UNA PEÇA FINS QUE HA SALUDAT A LES 
AUTORITATS I ES COL�LOCA AL SEU LLOC.  J. 
 
”PUJA a l’escenari el Rei Melcior” 
Melcior saluda a les autoritats. Es col�loca al mig del seu escenari. 3 
patges baixen de l’escenari i 1 patge es queda a l’escala al costat de 
l’escenari. 
 
O. – C. – J. 
 
“La comitiva del rei Gaspar ARRIBA a la plaça acompanyats dels 
Sacaires i flabiolaires de Vilanova” 
TORXES I PORTAESTANDARS  
(passarel�la) 

SACAIRES tocant 
+PRESENT I PORTACARTES          
J. 

 
C. Atura el rei amb els seus 4 patges a Ca la Rosa 
 
”En aquests moments. ENTRA a la plaça el Rei Gaspar” 

Cap de Protocol rep a l’entarimat al REI GASPAR I 4 PATGES 
(passarel�la) 
+ MINISTRERS TOQUEN UNA PEÇA FINS QUE HA SALUDAT A LES 
AUTORITATS I ES COL�LOCA AL SEU LLOC.  J. 
 
”PUJA a l’escenari el Rei Gaspar” 
Gaspar saluda a les autoritats. Es col�loca a mà dreta del Melcior. 3 
patges baixen de l’escenari i 1 patge es queda a l’escala al costat de 
l’escenari. 



 

 

 
O. – C. – J. 
 
“La comitiva del rei Baltasar ARRIBA a la plaça acompanyats dels 
Gormandells” 
TORXES I PORTAESTANDARS  
(passarel�la) 

MÚSICS tocant 
+ PRESENT I PORTACARTES         
J. 

 
A. – Indica als Zebrass Band II que baixin Rambla avall sense tocar. 
 
C. - Atura el rei amb els seus 4 patges a Ca la Rosa 
 
”ENTRA a la plaça el Rei Baltasar” 

Cap de Protocol rep a l’entarimat al REI BALTASAR I 4 PATGES 
(passarel�la) 
+ MINISTRERS TOQUEN UNA PEÇA FINS QUE HA SALUDAT A LES 
AUTORITATS I ES COL�LOCA AL SEU LLOC.  J. 
 
”PUJA a l’escenari el Rei Baltasar” 
Baltasar saluda a les autoritats. Es col�loca a mà esquerra del Melcior. 
3 patges baixen de l’escenari i 1 patge es queda a l’escala al costat de 
l’escenari. 
 
O. – C. – J. 
 
”Ara, Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,  
us dirigirà unes paraules” 
 
PARLAMENT ALCALDESSA 
 
L’alcaldessa parla i ofereix les claus de la ciutat als reis. (Les porta un 
patge només per aquest moment) 
El patge del rei Melcior agafa discretament el discurs del rei que li 
proporciona la J. 
 
”Ara el rei Melcior en nom dels tres Reis d’Orient dirà unes 
paraules” 
  
El rei MELCIOR (dóna les claus al seu patge i aquest li dóna el discurs) 
i fa el seu parlament. 
 

DISCURS REI MELCIOR 



 

 

Cloenda de l’acte 
 
“Despedim amb un adéu i un fort aplaudiment als Reis que marxen 
a repartir regals. Ens deixen un cofre pels que encara no han 
entregat la carta i us demanen que aneu a dormir aviat” 
 
- Els 3 Reis saluden al públic.  
 
J. - Els Ministrers toquen una peça mentre tothom baixa de l’escenari 
per les escales en el següent ordre: 
 
Herald – Alcaldessa – MELCIOR-GASPAR-BALTASAR – patge Melcior 
(amb les claus de la ciutat) – portaveus de l’Ajuntament  
 
Tots plegats entren dins de l’Ajuntament i no s’apropen als nens que hi 
ha a la plaça per no allargar l’acte. 
 
C. – Col�loca tauleta al peu de la passarel�la per posar el cofre 
 
J. - Els patges del rei Gaspar i Baltasar van a peu de pasarel.la amb el 
cofre de les cartes i el deixen damunt del moble. (Ministrers segueixen 
tocant) 
Patges marxen cap a dins l’Ajuntament. 
 
J. - Ministrers deixen de tocar i marxen per les escales de l’esquerra 
 
D. – Tanca l’accés a l’escenari 
 
- La Música de fons de megafonia puja de volum. La peça ha de ser 
solemne i alegre. 
- Encesa dels llums de la plaça.  
 
Fi 
 
Vilanova i la Geltrú, 17 de desembre del 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factura de C.J. per la tasca total a la cavalcada de reis 2016: 
 

 

 

 
 



 

 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21:45 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 


